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Ένα (νέο) Φεστιβάλ στη
Σαμοθράκη 2022 με ευρύ
φάσμα καλλιτεχνικών δράσεων

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΆΚΗΣ
www.gnomionline.gr
Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022
αρ. φύλλου 9276
€0.60

Χέρι βοηθείας και
αλληλεγγύης σε πρόσφυγες
από την Ουκρανία

20 μήνες στην αναμονή οι
επιχειρήσεις της ΑΜΘ για την
επιδότηση 12%
Πικρία και απογοήτευση για τη μεγάλη καθυστέρηση
που προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες, εκφράζουν
οι Πρόεδροι των Συνδέσμων Βιοτεχνιών
Βιομηχανιών ΑΜΘ
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Αρχαιολογικό Μουσείο :
Ο πρώτος κούρος μπήκε
στη βάση του!
Νέα προσπάθεια συνεδρίασης
για το Δημοτικό Συμβούλιο
Αλεξανδρούπολης

● Πως μπορείτε να βοηθήσετε
● Ο Δήμος Ορεστιάδας συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης και προετοιμάζεται για την
υποδοχή και τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων
● Το πρώτο προσφυγόπουλο από την Ουκρανία έφτασε στον Εβρο. «Play, do you want
to play with me?» ήταν τα πρώτα λόγια του μόλις 3 ετών Πλάτωνα
● Πρωτοβουλία και από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου που εκφράζει Τη συμπαράστασή του στον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό και την ελληνική ομογένεια

▶ 4, 8
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Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας "ταξιδεύει"
στην Αλεξανδρούπολη

Τη 12η πιο ακριβή
βενζίνη στην
Ελλάδα έχει ο
Έβρος
Σύμφωνα με την μέση
τιμή πώλησης της απλής
αμόλυβδης

▶7

ΚΥΤ Φυλακίου: 28
προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού

Δευτέρα και Τρίτη 14/3 έρχεται ένα αποκαλυπτικό διήμερο με
βραβευμένες και διακριθείσες ταινίες της χρονιάς!

▶ 16

Οι ειδικότητες και οι
προθεσμίες

▶7

Πρώην εργαζόμενοι ΘΡΑΚΗΣ:
Παράταση προγράμματος
μόνο για 1 χρόνο
Με το πέρας της παράτασης αυτής, οι εργαζόμενοι θα
ενταχθούν σε νέα ειδικά προγράμματα διάρκειας 18 μηνών σε
φορείς του Δημοσίου

▶5
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Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
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∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου
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Ανώνυµες Εταιρίες 
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Είπαν

Σαν Σήμερα

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
EΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΣΗΠΕ)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών:
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες:

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημήτρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δεληγιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου,
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπητού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ο καιρός σήμερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1794
Ο αμερικανός αγρότης Έλι Γουίτνεϊ
κατοχυρώνει την πρώτη εκκοκκιστική μηχανή επεξεργασίας βαμβακιού.
Μέχρι τότε ο διαχωρισμός των ινών
από τους σπόρους γινόταν με το χέρι.

Ανατολή - 06:33
Δύση - 18:20
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1826
Απεργία κηρύσσουν οι εργαζόμενοι
στο Τυπογραφείο της Διοίκησης, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων, μεσούσης της Επανάστασης.
Πρόκειται για την πρώτη νεοελληνική απεργιακή κινητοποίηση, όπως
σημειώνουν οι ιστορικοί του εργατικού κινήματος.

2...9
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1905
Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της
Τσέλσι.
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1942
Στη Δημοσιονομική Συνδιάσκεψη
Γερμανίας - Ιταλίας στη Ρώμη για
την πολεμική οικονομία, αποφασίζεται η Ελλάδα να καλύπτει τα έξοδα
του στρατού κατοχής στην επικράτειά της μέχρι του ποσού του 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών μηνιαίως
και το υπερβάλλον να αναγνωρίζεται ως δάνειο της Ελλάδας προς τη
Γερμανία και την Ιταλία (Αναγκαστικό Δάνειο).

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

1998
Ο Κώστας Σημίτης ανακοινώνει την
υποτίμηση της δραχμής κατά 14%,
προκειμένου η χώρα να ενταχθεί
στο μηχανισμό στήριξης ισοτιμιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει ο
δρόμος για την είσοδο της χώρας
στην ευρωζώνη. H νέα ισοτιμία της
δραχμής με το ECU καθορίζεται στις
357 δραχμές.
2000
Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, σημειώνεται μίνι κραχ στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί κατά
6,65% στις 4.542,65 μονάδες. Δεκάδες επενδυτές συγκεντρώνονται
έξω από το Χρηματιστήριο και προπηλακίζουν τον πρόεδρο της Ένωσης Μετόχων, Δημήτρη Καραγκούνη.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1939
Σταύρος Ξαρχάκος, έλληνας συνθέτης.
ΘΑΝΑΤΟΙ
1957
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ήρωας του
κυπριακού αγώνα της ανεξαρτησίας.
(Γεν. 27/2/1938)
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Κηρύχθηκε πανδημία, κλείνουν τα σχολεία λόγω
κορωνοϊού

Μετά τους χιλιάδες θανάτους και χώρες
ολόκληρες σε καθεστώς καραντίνας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι
πλέον ο κοροναϊός είναι πανδημία! Η Αλεξανδρούπολη, ο Έβρος και ολόκληρη η χώρα
κινούνται τα τελευταία 24ωρα στους «ρυθμούς» του κορωνοϊού. Ο Υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε την Τρίτη την
αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας,
όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης
της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες, λόγω του κορωνοϊού.
«Ο κορωνοϊός τείνει να πάρει τον χαρακτήρα πανδημίας, ωστόσο και πάλι, δεν
δικαιολογείται πανικός», υπογραμμίζει μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ» ο Ιωάννης Πνευματικός, καθηγητής Εντατικής Θεραπείας στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης.
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Μικρογνωμικά
Ανατριχίλα
Λίγες μέρες άντεξε μόνο το «Ουκρανικό» AXD στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Όπως κατέγραψε ο φακός
της ΓΝΩΜΗΣ, το πρωί της Κυριακής,
κάποιοι φρόντισαν να το αμαυρώσουν,
ζωγραφίζοντας σε πολλά σημεία τον

αγκυλωτό σταυρό, σύμβολο των Ναζί. Ένα ανατριχιαστικό, παράλογο θέαμα που ελπίζουμε, μέχρι την στιγμή
που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, να
έχει καθαριστεί από τους αρμόδιους.

Κ.Η.

την πανδημία σε 75% μετά από την εμφάνισή της, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης μελέτης που
συντονίζει σε διεθνές επίπεδο το Τμήμα
Ιατρικής του ΑΠΘ.
Όπως ανέφερε η ψυχολόγος Υγείας,
αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ, Εύχαρις Παναγοπούλου (φωτογραφία), στο
πλαίσιο του 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Ιατρικής του πανεπιστημίου, «αν δούμε τους ειδικευόμενους από την πλευρά του human resource
management, βλέπουμε ανθρώπους οι
οποίοι έχουν ‘καεί’ όπως λέμε, στην αρχή

`

της καριέρας τους. Ένας ειδικευόμενος
έχει μπροστά του 30 χρόνια καριέρας. Αν
είναι καμένος ήδη από την αρχή, μπορεί
κανείς να φανταστεί πώς αυτό θα συνεχίσει στην υπόλοιπη καριέρα του», τόνισε
χαρακτηριστικά. Οι αιτίες του burnout,
που αναφέρονται στην Ελλάδα, στη μετά
COVID εποχή είναι κατά σειρά απαντήσεων: Ανικανότητα να βοηθήσω, αδυναμία,
ανημποριά 82%. Εξευτελισμός της ανθρώπινης ζωής 70%. Εγκατάλειψη από το σύστημα 68%. Σύγκρουση με την προσωπική
και οικογενειακή ζωή 65%.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξ/πολης:
Ο πρώτος κούρος μπήκε στη βάση του!

Οι Αυστριακοί επιστρέφουν

Όχι στον Έβρο, πώς σας ήρθε. Άλλωστε, ήρθαν και ποτέ για να επιστρέψουν;
Για τη Θάσο ο λόγος. Δύο μεγάλοι tour
operators της Αυστρίας, μετά από κάποια
χρόνια παύσης, όπως αναφέρει το moneytourism.gr, ξεκινούν και πάλι πτήσεις, από
Βιέννη προς Καβάλα, για όλη τη διάρκεια
του καλοκαιριού. Κι εμείς, που θα έχουμε σε λίγο καιρό αποθήκη καυσίμων στο
αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης και θα
μπορούμε να φέρουμε πτήσεις τσάρτερ,
καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε από τώρα
τον σχεδιασμό και τις επαφές, ώστε, έστω
το καλοκαίρι του 2023 να δούμε λίγη κί-

νηση στα μέρη μας. Ειδάλλως, η αποθήκη
θα καταντήσει διακοσμητική…

Κ.Η.

Με burnout 3 στους 4 Έλληνες
γιατρούς – Μεγάλη αύξηση στην
πανδημία

Εκτόξευση των συμπτωμάτων που παραπέμπουν σε επαγγελματική εξουθένωση επέφερε, όπως ήταν αναμενόμενο,
η πανδημία COVID-19 στους γιατρούς
και στους επαγγελματίες Υγείας. Στην
Ελλάδα, τα ποσοστά των γιατρών που
πληρούν τα κριτήρια της διάγνωσης για
burnout αυξήθηκαν από 55% πριν από

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για
την επίσημη έναρξη
λειτουργίας του Αρχαιολογικού μουσείου Αλεξανδρούπολης.
Όπως αναφέρεται
στη σελίδα του στο
facebook, στο πλαίσιο προετοιμασίας της
μόνιμης έκθεσης του
Μουσείου, πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση
κορμού αρχαϊκού κούρου από την αρχαία
Ζώνη στην εκθεσιακή
του βάση.Μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, που απαιτεί τη
συνδρομή αρκετών ειδικοτήτων.

Γ.Π.

Πρέπει να μειωθεί ο ΕΦΚ
στα καύσιμα. Δεν χρειάζεται καν σχολιασμό το επιχείρημα ότι “ο φτωχός δεν
έχει αυτοκίνητο”. Τα καύσιμα
επιβαρύνουν καταρχάς τις
μεταφορές οι οποίες έχουν
εκτιναχθεί με αποτέλεσμα
αυτό το κόστος να μετακυλίεται στην τιμή του προϊόντος.
Γ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΓΣΒΕΕ

Απαιτείται άμεση ανταλλαγή
μεταξύ του Ρώσου Προέδρου
Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι ΥΠΕΞ
δεν σημείωσαν καμία πρόοδο στις πρόσφατες συνομιλίες. Πιστεύουμε ότι μόνο στο
υψηλότερο επίπεδο μεταξύ
των δύο προέδρων μπορεί να
βρεθεί μια λύση..
Α. ΜΕΛΝΙΚ
ΠΡΈΣΒΗΣ ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Photo Shoot

Είπαν

Περισσότεροι από 7.000 πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, έχουν εισέλθει στη χώρα
μας μέχρι στιγμής δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
Μανώλης Λογοθέτης, κυρίως από τον Προμαχώνα. Ο κ. Λογοθέτης τόνισε ότι ως χώρα
έχουμε μια αρχική δυνατότητα να φιλοξενήσουμε 15-20.000 άτομα, ωστόσο όσοι έχουν
εισέλθει μέχρι τώρα φιλοξενούνται σε συγγενείς και φίλους και περίπου 30 άτομα έχουν
ζητήσει να φιλοξενηθούν από το ελληνικό κράτος
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Νέα προσπάθεια συνεδρίασης για το
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
προβλέπεται να κοπούν πολλά δέντρα, προκειμένου να
κατασκευαστεί το νέο κλειστό γυμναστήριο, γεγονός
που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ πολίτες έχουν συγκεντρώσει 650 υπογραφές,
ζητώντας τη διάσωση του άλσους. Τα θέματα αναλυτικά:
1. Κοιμητήρια του Δήμου
Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ.κ.
Μυτιληνός Ευαγγ., Λαμπάκης
Ευαγγ.)
2. Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου σε χώρο δημοτικού άλσους (Εισηγ. κ. Μιχαηλίδης Π.)
3. Μείωση μισθωμάτων
κυλικείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)
4. Παραχώρηση χώρου
από το 2ο Γυμνάσιο στο
Σύλλογο «ΑΚΡΙΤΕΣ» (Εισηγ.
κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)

ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΊ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ
ΤΟΥ ΆΛΣΟΥΣ ΣΤΟ ΦΥΤΏΡΙΟ
Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα
με σημαντικά θέματα που έχουν
προκαλέσει εντάσεις
Με διπλή συνεδρίαση ξεκινά η νέα εβδομάδα για το
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Τη Δευτέρα
14/3, στις 5 το απόγευμα, με
το γνωστό, μεικτό σύστημα,
δια ζώσης για την πλειονότητα των συμβούλων και με
τηλεδιάσκεψη για ένα μικρό
ποσοστό συμβούλων, το σώμα θα κληθεί να συζητήσει
και να λάβει αποφάσεις για
τα δύο θέματα που δεν συζητήθηκαν, την περασμένη Πα-

ρασκευή, λόγω διακοπής της
συνεδρίασης. Αυτά είναι:
• Δυτική Χερσαία Ζώνη
(Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)
• Σίτιση Μουσικού Σχολείου Δήμου Αλεξανδρούπολης
(Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)
Στη συνέχεια, στις 6, προβλέπεται να ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση, στην οποία,
μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και το θέμα του άλσους
στο Φυτώριο, από το οποίο

Ορεστιάδα: Δειγματοληπτικοί
έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου της Covid-19
Στις Τοπικές
Κοινότητες
Πτελέας, Δικαίων
του Δήμου
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας
Covid-19 και για την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο Νομό Έβρου, η
Περιφερειακή Ενότητα
Έβρου σε συνεργασία με
την Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ,
τον Δήμο Ορεστιάδας
και τις Τοπικές Κοινότητες Πτελέας, Δικαίων

διοργανώνουν δωρεάν
μαζικές δειγματοληψίες (rapid tests) για τον
κορωνοϊό.

Οι δράσεις θα
πραγματοποιηθούν:

Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, ώρες 10:00
έως 11:30 στο χώρο της
Κοινότητας - Ιατρείο,
στην Τοπική Κοινότητα
Πτελέας και στη συνέχεια την ίδια μέρα (Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022)
από τις 11:45 έως 13:00
στο ΚΑΠΗ, στην Τοπική
Κοινότητα Δικαίων.
Οι πολίτες θα προσέρχονται στο προαναφερόμενο σημείο, φο-

ρώντας μάσκα, έχοντας
μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ
και δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο.
Τα θετικά κρούσματα
στον ιό θα ενημερώνονται μέσω τηλεφώνου.
Οι παρούσες δράσεις
έχουν στόχο την έγκαιρη
ανίχνευση περιστατικών,
με γνώμονα πάντα την
προστασία της υγείας
των πολιτών, καθώς δεν
χρειάζεται να μετακινηθούν σε νοσοκομείο, διαγνωστικά κέντρα κλπ.,
ενώ παράλληλα παρέχει
σημαντική αποφόρτιση
του συστήματος Υγείας.

Ο Δήμος Ορεστιάδας
συγκεντρώνει είδη πρώτης
ανάγκης
Για να είναι έτοιμος
να υποδεχθεί
πρόσφυγες από την
Ουκρανία
Στο πλαίσιο των συνθηκών
που έχουν δημιουργηθεί, λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία, ο Δήμος
Ορεστιάδας προετοιμάζεται για την
υποδοχή και τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων. Ανάμεσά τους
είναι ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά
και ενήλικες άντρες & γυναίκες.
Σε στενή συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια, δημιουργείται
ένα ΔΙΚΤΥΟ προστασίας τους.
Ήδη ετοιμάζονται τα πρώτα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας που

περιλαμβάνουν: είδη ρουχισμού
και τροφίμων από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, τα οποία θα προωθηθούν στις οικογένειες που
θα φιλοξενήσουν τους πρώτους
πρόσφυγες.
Επίσης, έχει ενημερωθεί το
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Παιδιατρική Κλινική, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα, σε περίπτωση που
κάποια βρέφη/παιδιά, χρειαστούν
νοσηλεία ή γενικότερη ιατρική
φροντίδα
Από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου
2022, ο Δήμος μας θα συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης (ρούχα,
τρόφιμα μακράς διαρκείας, μικροσυσκευές, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας σπιτιού),
ώστε να είναι έτοιμος να υποδεχθεί
και να φιλοξενήσει τους πρόσφυγες που αναμένεται να καταφθάσουν τις επόμενες ημέρες.

Όσοι επαγγελματίες ΥγείαςΠρόνοιας καθώς και εκπαιδευτικοί,
επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, να επικοινωνούν με το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Ορεστιάδας τηλ.:
2552 350 017 (ώρες γραφείου) .
Διαθέσιμες είναι και οι υπηρεσίες του Δήμου μας, κοινωνικοί
λειτουργοί & ψυχολόγοι να παρέχουν κοινωνική & ψυχολογική
υποστήριξη, σε κάθε περίπτωση
που απαιτείται.
• Τόπος συγκέντρωσης ειδών:
Δημαρχείο Ορεστιάδας
• Τηλ. Επικοινωνίας: 25523
50016, 50017, 50334
• Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε με την Προϊσταμένη του τμ. Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού
κα Μαρασλή Αναστασία (τηλ.:
6976622526)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Η ΓΝΩΜΗ

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Πρώην εργαζόμενοι ΘΡΑΚΗΣ: Παράταση
προγράμματος μόνο για 1 χρόνο
ΜΕ ΤΟ ΠΈΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΑΥΤΉΣ,
ΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΎΝ ΣΕ
ΝΈΑ ΕΙΔΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ
18 ΜΗΝΏΝ ΣΕ ΦΟΡΕΊΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ
Τι αναφέρει η απόφαση, τι δήλωσαν
Ζαμπούκης, Δερμεντζόπουλος
Μόνο ως το τέλος του 2022 πήρε
παράταση το πρόγραμμα απασχόλησης για τους πρώην εργαζόμενους
της αλλαντοβιομηχανιας Θράκη, οι
οποίοι εργάζονται σε Δήμο Αλεξανδρούπολης, ΠΕ Έβρου, Επιμελητήριο
κτλ. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, Με το πέρας της παράτασης αυτής, οι εργαζόμενοι θα ενταχθούν σε
νέα ειδικά προγράμματα διάρκειας
18 μηνών σε φορείς του Δημοσίου.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ζαμπούκης, ανέφερε: «Στον Νομοσχέδιο που κατατέ-

θηκε σήμερα το πρωί στην Βουλή,
στο άρθρο 61, δίνεται παράταση στο
πρόγραμμα απασχόλησης των πρώην εργαζομένων στην Αλλαντοβιομηχανία ΘΡΑΚΗ Α.Ε. έως 31-122022.
Με το πέρας της παράτασης οι
εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε νέα ειδικά
προγράμματα απασχόλησης ανέργων διαρκείας 18 μηνών σε φορείς
του Δημοσίου.
Ευχαριστούμε τον αρμόδιο
Υπουργό, Κωστής Χατζηδάκης για

Αλεξανδρούπολη: Ένα
κλικ της κόστισε 5.000€
Δεν έχουν τέλος
οι απάτες
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι
έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την ταυτοποίηση αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι
οποίοι την 9-3-2022, εξαπάτησαν ημεδαπή στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, η παθούσα
έλαβε μήνυμα, που εμφανιζόταν
ως αποστολέας τράπεζα και την
ενημέρωνε ότι δεν μπορεί πλέ-

ον να χρησιμοποιεί την κάρτα
της και ότι πρέπει να ενεργοποιήσει το νέο σύστημα μέσω
συνδέσμου (link). Η παθούσα
μεταφέρθηκε στον παραπάνω
σύνδεσμο, όπου πληκτρολόγησε τους τραπεζικούς της κωδικούς, με αποτέλεσμα οι δράστες
να αποκτήσουν πρόσβαση στον
λογαριασμό της και να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των
5.000 ευρώ. Την προανάκριση
ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

την υλοποίηση της δέσμευσης του!
Είναι ένα θέμα που δώσαμε όλοι
μαζί αγώνα για να λυθεί και αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που
έχει λάβει αίσιο τέλος!»
Σε ανάρτησή του, ο βουλευτής
Έβρου της ΝΔ Χρήστος Δερμεντζόπουλος έγραψε:
“Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώθηκε με την κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας η
παράταση του ειδικού προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας των πρώην εργαζομένων της
αλλαντοβιομηχανίας ΘΡΑΚΗ Α.Ε.
ως ωφελουμένων ειδικών προγραμμάτων του Υπουργείου έως
τις 31/12/2022.
Με το πέρας της παράτασης αυτης, οι εργαζόμενοι δύνανται να
ενταχθούν σε νέα ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων διάρκειας
18 μηνών σε φορείς του Δημοσίου.
Σε συνάντηση που είχα πραγματοποιήσει με τον Υπουργό Κωστή
Χατζηδάκη τον Σεπτέμβριο του
2021, είχα αναλύσει τους λόγους
για τους οποίους ήταν απαραίτητη η παράταση των προγραμμάτων αυτών και κυρίως είχα τονίσει την ανάγκη για άμεση άρση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλιστεί
η έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων υποχρεώσεων.
Με την τροπολογία αυτή
επέρχεται επίλυση του ζητήματος και για αυτό το λόγο οφείλονται θερμές ευχαριστίες στον
Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη για τη θετική του ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του για
το ζήτημα των εργαζομένων της
αλλαντοβιομηχανίας Θράκη Α.Ε.”

Στην Αλεξανδρούπολη και τις εγκαταστάσεις
του ΟΣΕ βρέθηκε ο Νίκος Παππάς
«Διαπιστώσαμε την
εγκατάλειψη του
σιδηρόδρομου από τους
κυρίους Μητσοτάκη,
Καραμανλή & ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε την Παρασκευή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ
και τομεάρχης υποδομών Νίκος Παππάς.
Επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ
και το μηχανοστάσιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπου
διαπίστωσε και από κοντά την εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Όπως αναφέρει και
ο ίδιος, η (επιδοτούμενη) γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πύθειο έχει μείνει με ένα δρομολόγιο ανά ημέρα (μόνο τις καθημερινές),
από τρία που πραγματοποιούνταν το 2019.
Την ίδια στιγμή, Ξάνθη, Κομοτηνή και
Αλεξανδρούπολη έχουν να δουν τρένο
εδώ και πάνω από δύο χρόνια, καθώς το
δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη σταματά
στη Δράμα.
Την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Καραμανλής καθώς
και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την εγκατάλειψη και
την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά
το καλοκαίρι του 2019.
Δήλωση του τομεάρχη Υποδομών και

Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών, Νίκου Παππά, για την
ακύρωση των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκλεισε το
σιδηρόδρομο, φοβούμενη την ανικανότητά της και το ασυντήρητο δίκτυο. Η Ν.Δ.
υποβαθμίζει περαιτέρω το τρένο»
Η προληπτική κατάργηση των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προδίδει προχειρότητα στην προετοιμασία και έλλειψη
εμπιστοσύνης στις υποδομές του σιδηρόδρομου, οι οποίες μένουν ασυντήρητες

εδώ και 2,5 χρόνια.
Την ώρα που οι γραμμές είναι προσπελάσιμες σε όλο το δίκτυο, ακόμα και εκεί
όπου υπάρχει χιόνι. Την ώρα που μηχανές εκχιονισμού φαίνεται να βρίσκονται
σε ετοιμότητα. Την ώρα που οι επιβάτες
περιμένουν στις αποβάθρες τα τρένα τους.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να
κλείσει τον σιδηρόδρομο, φοβούμενη την
ανικανότητα της ίδιας και των Οργανισμών
που εποπτεύει. Η πρωτοφανής αυτή απόφαση υποβαθμίζει περαιτέρω τον σιδηρόδρομο, προσβάλλει το επιβατικό κοινό.»
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20 μήνες στην αναμονή οι επιχειρήσεις
της ΑΜΘ για την επιδότηση 12%
ΠΙΚΡΊΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΓΆΛΗ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΣΟΒΑΡΈΣ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ, ΕΚΦΡΆΖΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΌΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΈΣΜΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ ΑΜΘ
Τι αναφέρουν σε επιστολή τους,
που κατατέθηκε στη Βουλή από
τον Αν. Δημοσχάκη
Επιμέλεια: Κική
Ηπειρώτου

Την πικρία και την απογοήτευσή τους εκφράζουν οι
Πρόεδροι των Συνδέσμων Βιοτεχνιών Βιομηχανιών της Περιφέρειας ΑΜΘ για την σχεδόν διετή καθυστέρηση που
παρατηρείται σχετικά με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας
συμψηφισμού των οφειλών
τους με την επιδότηση εργοδοτικού κόστους, το γνωστό
ως 12%.
Τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την καθυστέρηση επιβαρύνουν σημαντικά
τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την στιγμή που, όπως
αναφέρουν, ο ΟΑΕΔ έχει προχωρήσει το θέμα των ελέγχων και έχει ανακοινώσει στο
Υπουργείο Εργασίας τα οφειλόμενα ποσά προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο έχει ολοκληρωθεί μόνο ένας ελάχιστος
αριθμός συμψηφισμών. Έτσι,
οι μεταποιητικές επιχειρήσεις
της περιοχής, που ήδη αντιμετωπίζουν, σε αρκετές περιπτώσεις, θέμα επιβίωσης, έχουν
να διαχειριστούν τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς
από ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, αλλά και
τις τράπεζες.
Σε επιστολή τους προς τον
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη,
τον Υπουργό Οικονομικών Χ.
Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανά-

πτυξης Α. Γεωργιάδη, ζητούν
την άμεση και συντονισμένη
επίλυση των τυχόν διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν
υπάρχουν και συνοπτικές διαδικασίες συμψηφισμών για
όλες τις επιχειρήσεις.
Την επιστολή κατέθεσε με
αναφορά του στη Βουλή ο
βουλευτής Έβρου της ΝΔ Αναστάσιος Δημοσχάκης. Όπως
υπογραμμίζει ο βουλευτής, σε
συνέχεια αλλεπάλληλων ενεργειών για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ζωτικής σημασίας η
επίλυση των διαδικαστικών
ζητημάτων που σχετίζονται με
την χορήγηση ασφαλιστικών
και φορολογικών ενημεροτήτων στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Η επιστολή

Θέμα: Μεταποιητικές επιχειρήσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Αίτημα
ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμψηφισμού των οφειλών εκ του εργοδοτικού κόστους 12%
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Η Κυβέρνηση με τον Νόμο
4706/2020 προχώρησε στην
νομοθετική ρύθμιση για την
καταβολή των οφειλόμενων
για την περίοδο 2010-2015
του εργοδοτικού κόστους των
επιχειρήσεων με αντίστοιχη
υποχρέωση των επιχειρήσεων
να παραιτηθούν από τα ένδικα

μέσα που είχαν ασκήσει.
Σήμερα είκοσι μήνες μετά,
ενώ ο ΟΑΕΔ έχει προχωρήσει το θέμα των ελέγχων και
έχει ανακοινώσει στο Υπουργείο Εργασίας τα οφειλόμενα
ποσά προς τις επιχειρήσεις,
εντούτοις έχει ολοκληρωθεί
ένας ελάχιστος αριθμός συμψηφισμών.
Με την παρούσα επιστολή
οι Πρόεδροι των Συνδέσμων
Βιοτεχνιών Βιομηχανιών της
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, σας εκφράζουμε την
απογοήτευση και πικρία των
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση τους από τις Υπηρεσίες
σας καθότι:
1. Οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν εκδίδουν ασφαλιστικές ενημερότητες προς τις επιχειρήσεις παρότι αυτές έχουν
να λαμβάνουν σημαντικά ποσά και οφείλουν μικρό μέρος
αυτών.

2. Οι Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προχωρούν στην διαδικασία αυτεπάγγελτης δίωξης για
υπεξαίρεση χρημάτων από το
Δημόσιο προς τις Επιχειρήσεις
που η μηναία καταβολή ξεπερνά τις 30.000 ευρώ ακόμη
και όταν αυτές προχωρούν σε
άμεση ρύθμιση αυτών.
3. Οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
δεν εκδίδουν φορολογικές
ενημερότητες προς τις επιχειρήσεις παρότι αυτές έχουν
να λαμβάνουν σημαντικά ποσά και οφείλουν μικρό μέρος
αυτών
4. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν
στην αποστολή Ενημερωτικών
ως προς την κατάσχεση λογαριασμών των επιχειρήσεων για τις δικές τους οφειλές.
5. Οι τράπεζες ουσιαστικά
αρνούνται σε πολλές επιχειρήσεις την άρση ενεχυριάσεων ζητώντας την προκαταβολή των ανωτέρω ποσών, άρα

και αδυναμία παραίτησης των
επιχειρήσεων αυτών από ένδικα μέσα.
6. Οι Επιχειρήσεις που πίστεψαν ότι ο Νόμος θα εφαρμοσθεί και προχώρησαν στην
δημιουργία οφειλών, αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα στην συνεργασία τους με
τις προμήθειες του Δημοσίου
και τις συναλλαγές τους με το
τραπεζικό σύστημα.
Κύριοι Υπουργοί,
Η Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και
οι μεταποιητικές επιχειρήσεις
που έχουν απομείνει στην περιοχή ζητούν την άμεση και
συντονισμένη εκ μέρους σας
επίλυση των τυχόν διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν
υπάρχουν και συνοπτικές διαδικασίες συμψηφισμών για
όλες τις επιχειρήσεις.
Η άμεση καταβολή των
οφειλόμενων στην κρίσιμη

αυτή χρονικά περίοδο είναι
επιβεβλημένη περισσότερο
από ποτέ.
Αναμένουμε την συνεργασία και την αρωγή σας προσωπικά, όπως και των αρμοδίων Υπηρεσιών.
Είμαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση
ή ενημέρωση.
Με Εκτίμηση
Οι Πρόεδροι
Χρήστος Γιoρδαμλής - Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών
& Βιομηχανιών Έβρου
Χρήστος Αργυρόπουλος
- Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ροδόπης
Έλενα Ροφαέλα - Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών
& Βιομηχανιών Ξάνθης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου - Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας

Αλεξανδρούπολη: Δωρεάν σεμινάριο αυτοάμυνας για γυναίκες
Το Σάββατο
19 Μαρτίου
Το Συμβουλευτικό Κέντρο
Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης διοργανώνει από
κοινού με τον Αθλητικό Σύλλογο «Απόλλων» Αλεξανδρουπόλεως, δωρεάν σεμινάριο αυτοάμυνας για γυναίκες. Το εν
λόγω σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και ώρες 11:00-13:00
στο κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος», υπό
την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προπονητή πολεμικών

τεχνών Master Ιωάννη Ζάχου.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας
και των πολλαπλών οφελών
της άσκησης στην ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς έρευνες δείχνουν ότι ο σύγχρονος
τρόπος ζωής, θέτει σε δεύτερη
μοίρα τη σωματική και ψυχική
υγεία των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να παραμελούν τον
εαυτό τους. Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν, σε ένα
ασφαλές περιβάλλον, πιθανά
σενάρια βίας και να εξασκηθούν πρακτικά στις τεχνικές
αντίδρασης και αποφυγής, με
απώτερο σκοπό την ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης και

τους αισθήματος της ασφάλειας, μέσω της αυτοπροστασίας.
Η διοργάνωση του σεμιναρίου, με δεδομένη την έκτακτη
συνθήκη για τη δημόσια υγεία
λόγω covid-19, θα πραγματοποιηθεί με τήρηση των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας
σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα. Στο πλαίσιο αυτό,
η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά
είναι απαραίτητη η προκράτηση
θέσεων με τους εξής τρόπους:
- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων
Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 2551025629
- Email: isotita@alexpolis.gr
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Τη 12η πιο ακριβή βενζίνη
στην Ελλάδα έχει ο Έβρος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΈΣΗ
ΤΙΜΉ ΠΏΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΉΣ
ΑΜΌΛΥΒΔΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
11/3 ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΎ 52 ΝΟΜΏΝ
Κοντά στο μέσο πανελλαδικό όρο η τιμή
του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης
Της Κικής Ηπειρώτου

Πέρα από κάθε φαντασία
και εφιάλτη διαμορφώνονται
ι πλέον οι τιμές πώλησης των
υγρών καυσίμων στη χώρα μας,
με τις τιμές να αυξάνονται σε
καθημερινή βάση την κατανάλωση να έχει μειωθεί δραστικά,
τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο
και από τα νοικοκυριά. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του Παρατηρητηρίου Υγρών
Καυσίμων, στις 11 Μαρτίου, ο
Έβρος είχε την 12η πιο ακριβή
βενζίνη στη χώρα.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν συζητά την πρόταση της
αντιπολίτευσης για άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ένα
πάγιο αίτημα, τόσο των πρατηριούχων, όσο και των καταναλωτών, κάνοντας λόγο για
μέτρο που θα εκτροχιάσει τον
προϋπολογισμό.
Από την πλευρά του, ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε παρεμβάσεις στις τιμές των
καυσίμων, αφήνοντας ανοικτό
είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν μέτρα και για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά υψηλών
τιμών, δίχως όμως κάτι χειροπιαστό.

«Έχουμε επίγνωση της
πραγματικότητας, έχουμε εικόνα του πόσο επιβαρύνονται
τα νοικοκυριά και προσπαθούμε να βρούμε και να εξαντλήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο
και πιθανότατα να υπάρχουν
και άλλα μέτρα, άλλες παρεμβάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ερωτηθείς αν η κυβέρνηση
εξετάζει τη λήψη μέτρων για
τα καύσιμα.

Οι τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία
που δίνει το Παρατηρητήριο
των τιμών των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα, η μέση τιμή
της 95άρας αμόλυβδης στην
Ελλάδα, την Παρασκευή 11/3
ήταν 2,082 ευρώ το λίτρο, 2
η 100άρα 2,22 ευρώ το λίτρο,
ενώ το diesel κίνησης ήταν στο
1,93 ευρώ το λίτρο. Όσο για το
πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση
πανελλαδική τιμή πώλησης κυμαίνονταν στο 1,60.
Την ακριβότερη βενζίνη
έχουν οι Κυκλάδες με μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στα
2,22 και ακολουθούν οι νομοί
της Κρήτης, αλλά και της Ευρυτανίας και της Φωκίδος.
Στον Έβρο, η μέση τιμής της
αμόλυβδης 95 οκτ. ήταν την

Παρασκευή στο 2,094 ευρώ
το λίτρο, αρκετά πάνω από το
μέσο πανελλαδικό όρο. Η αμόλυβδη 100 οκτ. στο 2,23, το
πετρέλαιο κίνησης 1,93 και το
πετρέλαιο θέρμανσης 1,59. Αν
και στο πετρέλαιο κίνησης και
θέρμανσης, ο νομός μας, σε σύγκριση με τις τιμές σε ακόμη 51
νομούς ήταν στην 18η και την
24η θέση, στην απλή αμόλυβδη, με το 2,094 σκαρφάλωσε
στη 12η θέση με την ακριβότερη απλή αμόλυβδη στη χώρα.
Να σημειωθεί πως οι ξέφρενες αυτές αυξήσεις που έχουν
καθηλώσει τα νοικοκυριά, σε
συνδυασμό με τις αυξήσεις στο
ρεύμα και τα τρόφιμα, εκτιμά-

ΚΥΤ Φυλακίου: 28 προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού
Οι ειδικότητες και
οι προθεσμίες
Είκοσι οκτώ θέσεις μόνιμου
προσωπικού για τη στελέχωση
του ΚΥΤ Φυλακίου του δήμου
Ορεστιάδας περιλαμβάνει η
προκήρυξη πρόσληψης 473
συνολικά ατόμων που θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες και
δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Για το Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης του Φυλακίου
προκηρύχθηκαν τρεις θέσεις
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(Π.Ε.) της ειδικότητας διοικητικού/οικονομικού, έξι θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
των ειδικοτήτων διοικητικού/
λογιστικού, μηχανολόγων μηχανικών, νοσηλευτών και πληροφορικής, 15 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ. Ε.)
των ειδικοτήτων διοικητικών
γραμματέων, οδηγών, τεχνικών

δομικών έργων, ηλεκτρολόγων
και μηχανολόγων και τέσσερις
θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ. Ε.) της ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού.
Η υποβολή των αιτήσεων
ξεκίνησε εχθές και θα ολοκληρωθεί στις 28 Μαρτίου. Γίνεται

μόνον ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, όπου έχει αναρτηθεί και η προκήρυξη με όλες
τις λεπτομέρειες για τις θέσεις,
τα κριτήρια, τα προσόντα και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΕΡΤ Ορεστιάδας

ται ότι θα συνεχιστούν και το
επόμενο διάστημα, με τους
πρατηριούχους της περιοχής
να λένε πως δεν έχουν υπάρξει
ξανά τέτοιες τιμές, με συνέπεια
να βλέπουν όλο και λιγότερους
πελάτες στα πρατήριά τους.
Η δε σύγκριση με τις τιμές
πώλησης των καυσίμων στον
Έβρο στις αρχές Φεβρουαρίου προκαλεί μάλλον … κλαυσίγελο:
• Αμόλυβδη 95 οκτ. 1,85
(σήμερα 2,09)
• Αμόλυβδη 100 οκτ. 1,99
(σήμερα 2,23)
• Πετρέλαιο κίνησης 1,586
(σήμερα 1,93)
• Πετρέλαιο θέρμανσης 1,25

(σήμερα 1,59)
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους νομούς της Θράκης,
η Ξάνθη έχει ακριβότερη την
απλή αμόλυβδη, στα 2,11 ευρώ το λίτρο, ενώ η Ροδόπη στα
2,08. Εντύπωση προκαλούν οι
τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης,
το οποίο πωλείται αρκετά ακριβότερο απ’ ό,τι στον Έβρο (1,59
ευρω/λίτρο). Συγκεκριμένα, στη
Ροδόπη η μέση τιμή αγγίζει το
1,62 και στην Ξάνθη το 1,65.
Εντωμεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή από τα 132
δολάρια το βαρέλι στα 110 δολάρια το βαρέλι κι αυτό οδήγησε και σε μια μικρή μείωση

της αύξησης της τιμής της αμόλυβδης στα πρατήρια βενζίνης
υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ
ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου.
«Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών», σημείωσε,
ενώ στην ερώτηση εάν η τιμή
της βενζίνης φθάσει στα 2,5
ευρώ το λίτρο απάντησε πως
αν δεν είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι και εάν συνεχιστεί
η πτωτική πορεία των διεθνών
τιμών θα γίνει και αποκλιμάκωση της τιμής στα πρατήρια.

Εκδήλωση υποστήριξης των
εξαγωγών των αγροδιατροφικών
επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας
Θα πραγματοποιηθεί
την ερχόμενη Τρίτη
στο Επιμελητήριο
Έβρου
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Iταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο έργο
"Go International*" του προγράμματος Interreg Greece –
Bulgaria.
Στόχος του έργου "GoInt"
είναι να υποστηρίξει επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα από τη Β. Ελλάδα να αναπτύξουν τη διεθνή παρουσία
τους. Στις δράσεις, που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του
έργου για τον Μάρτιο 2022,
ανήκει και μία σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις "Export
Support Working Groups". Η

εναρκτήρια εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη, την Τρίτη 15 Μαρτίου
2022 στις 18:00 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του 3ου ορόφου
του Επιμελητηρίου του Έβρου,
ενώ δίνεται η δυνατότητα και
για παρακολούθηση μέσω live
streaming. Πρόγγραμμα.
Κάθε ενδιαφερόμενος

μπορεί να συμπληρώσει τη
Δήλωση Συμμετοχής η οποία
δεν περιλαμβάνει κανένα κόστος συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στα
στοιχεία που θα βρείτε στη δήλωση συμμετοχής
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Πρωτοβουλία συγκέντρωσης
ειδών πρώτης ανάγκης από το
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου

ση είναι και πρέπει να παραμείνει προπύργιο ειρήνης και δημοκρατία με βάση τις δημοκρατικές
αξίες, την αλληλεγγύη και τα κοινωνικά δικαιώματα» καταλήγει η
ανακοίνωση.

ΕΚΦΡΆΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΆΣΤΑΣΉ
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΆ
ΔΟΚΙΜΑΖΌΜΕΝΟ ΛΑΌ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΜΟΓΈΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ

Συγκέντρωση ειδών
πρώτης ανάγκης

«Σαφή απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια
στην Ευρώπη η επίθεση στην Ουκρανία»
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Ν. Έβρου εκφράζει τον
αποτροπιασμό του και καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση
και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία, όπως αναφέρει,
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου και δημοκρατικού κράτους, καταπάτηση του διεθνούς
δικαίου και σαφή απειλή για την
ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη.
«Συμπαραστεκόμαστε στον
σκληρά δοκιμαζόμενο λαό, τους
εργαζόμενους της Ουκρανίας
και την ελληνική ομογένεια και
εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη
και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια αθώων ανθρώπινων ζωών.
Ζητάμε άμεση υποχώρηση
των ρωσικών δυνάμεων και δι-

ακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των βομβαρδισμών, που ισοπεδώνουν πόλεις
και χωριά δολοφονώντας άμαχους, και εντείνοντας την φρίκη
του πολέμου, της προσφυγιάς και
της οικονομικής καταστροφής.
Μπροστά σε ολοένα πιο ανησυχητικές εξελίξεις και το φάσμα
μιας μακράς και βίαιης σύγκρουσης με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, ή ακόμη και την
υπόνοια μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης, δεν μπορεί να υπάρξει
άλλη λύση από ένα ουσιαστικό
διάλογο για την ειρήνη.
Ενώνουμε τη φωνή μας με το
ευρωπαϊκό και το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα και απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς, στα θεσμικά
όργανα της ΕΕ, στις εθνικές κυβερνήσεις και στο Συμβούλιο της

«Play, do you want
to play with me?»
ήταν τα πρώτα λόγια
του μόλις 3 ετών
Πλάτωνα
«Play, do you want to play with me?»
ήταν τα πρώτα λόγια του μόλις 3 ετών
Πλάτωνα, μόλις έφτασε μαζί με την μητέρα του Ντατίλντα , στον συνοριακό
σταθμό Ορμενίου, στον Έβρο. Τα πρόσωπα του νοσηλευτικού προσωπικού
και των αστυνομικών αρχών γέμισαν
με χαμόγελα και τον υποδέχτηκαν με
δάκρυα χαράς, καθώς είναι το πρώτο
προσφυγόπουλο από την Ουκρανία που
φτάνει στα σύνορα, όπως περιγράφει το
thesstoday. Το ταξίδι τους ξεκίνησε το
Σάββατο από το Τσερνιβτσί της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, από όπου και άλλαξαν
δύο λεωφορεία ώστε να φύγουν για την
Βουλγαρία. Μέσα σε τρεις ημέρες μετακινήθηκαν από την μία χώρα στην άλλη,
ενώ όταν έφτασαν, συνέχισαν πεζή για
τα σύνορα του Έβρου.
Το μεσημέρι της Τετάρτης ο συνοριακός σταθμός του Ορμενίου πλημμύρισε
με ένα παιδικό χαμόγελο, δίνοντας μία
νότα ελπίδας στις γκρίζες ημέρες του
πολέμου. Η μητέρα του Ντατίλα, χώρεσε
όλη τους την ζωή σε μία μικρή βαλίτσα
και μία σακούλα σκουπιδιών, κι έφυγαν
με κατεύθυνση το άγνωστο. Ακολούθησε μία σειρά «παραστάσεων» από την
πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού
ώστε ο μικρός Πλάτωνας να παραμείνει το ήρεμο και χαρούμενο παιδί που
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Ευρώπης για να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου
να προστατευθεί η ακεραιότητα
της Ουκρανίας, η ασφάλεια άλλων χωρών στην περιοχή, εντείνοντας τις προσπάθειες για ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης,
της δημοκρατίας, της κοινωνικής
προόδου και της δικαιοσύνης στη
χώρα».
Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Έβρου, συμμετέχει και
στηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες της Γενικης Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και της

Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων με στόχο την:
-Στήριξη όλων των απαραίτητων ενεργειών κατά της ρωσικής
κυβέρνησης και ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε
περαιτέρω αναπόφευκτων κυρώσεων.
-Ενεργοποίηση δράσεων αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ και σε
εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ημέρας Δράσης για
την Ουκρανία, που θα συντονιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Υποστήριξη των συνδικάτων

στην Ουκρανία και στις χώρες
που εκτίθενται άμεσα στις συνέπειες της ρωσικής επίθεσης.
-Θέσπιση/συνέχιση έκτακτων
μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας, της κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
του πολέμου και των σχετικών
κυρώσεων.
«Οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουν την διαμόρφωση της
πολιτικής μέσω απειλών, βίας και
αλαζονείας. Η Ευρωπαϊκή Ένω-

Το πρώτο προσφυγόπουλο από
την Ουκρανία έφτασε στον Εβρο
γνώρισαν, αλλά και ένας ατελείωτος αγώνας από τις αστυνομικές αρχές, ώστε να βγάλουν βίζα για εκείνον, και να καταφέρει
να περάσει τα σύνορα με την
μητέρα του.
«Κάναμε μπαλόνια τα γάντια
μας για να παίξουμε, ζωγραφίζαμε με έντονα χρώματα. Έπαιζε
με όλους κυνηγητό και κρυφτό
για ώρες. Δεν μας άφηνε να καθίσουμε, ζητούσε συνεχώς να
παίξει μαζί μας» αναφέρει στο
ThessToday.gr, μία από τις νοσηλεύτριες, η οποία προσθέτει
πως έζησε μία μέρα διαφορετική
από τις άλλες στα σύνορα. «Τόσες ημέρες περνάνε πρόσφυγες
αλλά δεν είδαμε κανένα παιδί.
Είναι πολύ διαφορετικό όταν
συναντάς προσφυγόπουλα. Σε
καμία παιδική ψυχή δεν αξίζει
αυτή η σκληρή εμπειρία, κι εμείς
κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε για να
βοηθήσουμε την μητέρα και να μην καταλάβει ο μικρός τι ακριβώς συμβαίνει,
αλλά να το βλέπει ως παιχνίδι».
Από εμπόδιο σε εμπόδιο, με την σκέψη ότι η οικογένεια θα έπρεπε να σταλεί
στον Προμαχώνα για να την βοηθήσουν
με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, κι έπειτα από
αρκετές ώρες και δεκάδες τηλεφωνήματα των αστυνομικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατάφεραν να εκδώσουν βίζα για
τον μικρό Πλάτωνα, κι έτσι ήταν έτοιμος

ποιήσει, οπότε οι αστυνομικοί
πλήρωσαν ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο της Ορεστιάδας για
να περάσουν την νύχτα.

να περάσει τα σύνορα του Έβρου, ώστε
να μεταφερθούν μαζί με την μητέρα του
με περιπολικό στην Ορεστιάδα. «Στον
Προμαχώνα οι πρόσφυγες μπορούν να
βγάλουν όσα έγγραφα δεν έχουν λόγω
καλύτερης οργάνωσης, αλλά δεν ξέραμε πως θα πήγαιναν μέχρι εκεί. Έτσι, μετά από πολύ προσπάθεια, η αστυνομία
έβγαλε την βίζα και πλέον υπήρχε μόνο
το θέμα της διαμονής τους για το βράδυ» εξηγεί η νοσηλεύτρια. Η Ντατίλντα
είχε μόνο λίγα ουκρανικά χρήματα μαζί
της και δεν μπορούσε να τα χρησιμο-

Η Ντατίλντα από την Ουκρανία περιγράφει: «Πριν
από 15 ημέρες είχα την ζωή
μου, τώρα ζω μία κόλαση»
Με τρεμάμενη φωνή η
Ντατίλντα περιγράφει στο
ThessToday.gr τις δραματικές
συνθήκες που βιώνουν εδώ και
δύο εβδομάδες, αυτή και οι δικοί της άνθρωποι. Η 30χρονη
μητέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος δούλευε σε μία εταιρεία
στο Τσερνιβτσί. Ο μικρός Πλάτωνας πήγαινε σε παιδικό σταθμό, ενώ μία φορά την εβδομάδα πήγαιναν μαζί στο εμπορικό
κέντρο της περιοχής. «Πριν από
15 ημέρες είχα την ζωή μου
στην Ουκρανία, ενώ τώρα ζω μία κόλαση. Ξυπνάω και κοιμάμαι με την αγωνία
του τί θα κάνω αύριο μαζί με το μωρό.
Έφυγα από το σπίτι μου, καθώς ήμουν
περικυκλωμένη από τις φλόγες και τα
συντρίμμια. Ή θα προσπαθήσω να φύγω για να ζήσω, ή θα με σκοτώσουν»
αναφέρει. Πίσω της άφησε τους ηλικιωμένους γονείς της, οι οποίοι αρνούνται
να φύγουν από τον τόπο τους, αλλά και
τα αδέρφια της, τα οποία πολεμούν για
την πατρίδα τους. «Δεν θέλουν να φύ-

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ν. Έβρου, τα μέλη του και οι εργαζόμενοι του νομού στέκονται
δίπλα στον πολύπαθο λαό της
Ουκρανίας και συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης στο χώρο
του, Λεωφ. Δημοκρατίας 372 ,
από Δευτέρα έως Παρασκευή και
ώρες από 09:00 το πρωί μέχρι
12:00 το μεσημέρι.
Συγκεντρώνονται τα εξής είδη:
• Αποστειρωμένες γάζες, επιδέσμους, ταινίες για συγκράτηση
γαζών, μη συνταγογραφούμενα
φάρμακα όπως παρακεταμόλη (π.χ. depon, panadol κλπ),
Betadine, οινόπνευμα, σύριγγες
• Τρόφιμα μακράς διάρκειας
όπως κονσέρβες, γάλα τύπου
εβαπορέ, ελαιόλαδο, όσπρια, ζυμαρικά, αλεύρι, παξιμάδια, ζάχαρη, κλπ • Είδη ατομικής υγιεινής
όπως σαπούνι, σαμπουάν, μωρομάντηλα, παιδικές πάνες κλπ.
• Κουβέρτες , παπλώματα, ζεστά ρούχα (σε καλή κατάσταση)
κλπ.

γουν από εκεί, ακόμη κι αν κινδυνεύει
καθημερινά η ζωή τους. Στερούνται τα
πολύ βασικά πράγματα για μία αξιοπρεπή επιβίωση, και με φοβίζει η κατάληξή
τους. Εγώ πήρα την τσάντα μου, κάποια
πράγματα του παιδιού και έφυγα με την
σκέψη ότι πρέπει να σωθούμε».

«Μας φίλησε το χέρι και έφυγαν
για τη Θεσσαλονίκη»

Έπειτα από επτά ώρες και αφού πλέον είχε βραδιάσει, έφτασε το περιπολικό
της αστυνομίας στον συνοριακό σταθμό
του Ορμενίου ώστε να παραλάβει την
Ντατίλντα και τον μικρό Πλάτωνα και να
τους οδηγήσει στο ξενοδοχείο. Η νεαρή
μητέρα αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε
το προσωπικό για την πολύτιμη βοήθειά
τους ενώ στη συνέχεια τους αγκάλιασε
σφιχτά, και κοιτάζοντάς τους στα μάτια
ευχήθηκε να συναντήσει κι άλλους ανθρώπους σαν αυτούς. «Μας φίλησε το
χέρι και στη συνέχεια έφυγαν για την
Θεσσαλονίκη. Εμείς ξαφνιαστήκαμε με
την κίνησή της, δεν περιμέναμε να νιώσει
αυτή την ανάγκη. Τους ευχηθήκαμε καλή
τύχη». Σε κλίμα απόλυτης συγκίνησης,
ο μικρός Πλάτωνας μοίρασε το τελευταίο του χαμόγελο και τους αποχαιρέτησε όλους λέγοντας «I love you friends,
goodbye». Η αστυνομία την Πέμπτη παρέλαβε την οικογένεια από το ξενοδοχείο της Ορεστιάδας, και την μετέφερε
στα ΚΤΕΛ, όπου της πλήρωσαν τα εισιτήρια με προορισμό την Θεσσαλονίκη,
δίνοντάς τους τα τηλέφωνα του Ουκρανικού Προξενείου ώστε να έχουν όλη την
βοήθεια που χρειάζονται για τα πρώτα
τους βήματα, στην καινούρια τους ζωή.

Κωνσταντίνα Χαϊνα –
thesstoday.gr
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Ένα (νέο) Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2022
ένα εργαστήρι εναέριων ακροβατικών πανιών για παιδιά από
6 ετών και πάνω.
21:00 ELLIKA AND THE
WOLF, μουσική συναυλία
Ο λύκος που είχε μεγάλο στόμα τριγυρνούσε χαμένος ψάχνοντας κάτι όμορφο να τραγουδήσει.
Τότε συνάντησε την Έλλη που
σιγομουρμουρίζοντας αμέριμνη
μάζευε τραγούδια στο βαλιτσάκι της. Του τράβηξε τη προσοχή.
Αποφάσισε να μη την φάει και
έκαναν μια μυστική συμφωνία
οι δυο τους. Έπειτα από σκληρές
διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε
τούτη τη βραδιά που τέλος καλό
δεν έχει. Μόνο μουσική. Η διαδρομή έφερε μελωδίες καινούριες και παλιές, πονεμένες και
γελαστές, ξένες κι ελληνικές, μα
πάνω απ' όλα προσωπικές κι αγαπημένες. Όποιος τη νύχτα περπατεί ..... νότες σιγοτραγουδεί. Ένα
ατμοσφαιρικό ακουστικό live πασπαλισμένο με μπόλικη μουσική
για ευγενικούς θεατές. Όπως στα
παραμύθια!
Πιάνο/φωνή: Αλκιβιάδης Ζούκας
Φωνή: Έλλη Καμπίτση
Χρήσιμες πληροφορίες :
Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο,
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Mε την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΌ
ΤΙΣ 24 ΜΈΧΡΙ ΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΊΟΥ
ΘΑ ΕΣΤΙΆΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΝΤΑΣ
ΈΝΑ ΕΥΡΎ ΦΆΣΜΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ
Οι συμμετέχοντες φιλοδοξούν να
συνδυάσουν το θέατρο, τη μουσική, το
χορό, τη φωτογραφία και την ακροβασία.
Η θεατρική εταιρεία Πεδίο Τέχνης, σε συνεργασία µε τη θεατρική κολεκτίβα Strates -υπότροφη
του διεθνούς οργανισμού Ibsen
Awards-, διοργανώνει το πρώτο χειμερινό πολιτιστικό φεστιβάλ στο νησί της Σαμοθράκης.
Tο Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη
2022, θα εστιάσει στη σύγχρονη
δημιουργία παρουσιάζοντας ένα
ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών δράσεων. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 24 μέχρι τις
27 Μαρτίου, και φιλοδοξούν να
συνδυάσουν το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τη φωτογραφία και
την ακροβασία.
Η χειμερινή έκδοση του Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα ενός
οραματισμού αρκετών ετών,
λόγω του προσωπικού δεσμού
των εμπνευστριών του με το νησί. Στόχος του είναι να φέρει την
καλλιτεχνική δημιουργία κοντά
στους κατοίκους του ακριτικού
αυτού μαγικού μέρους.
Ενώ οι πολιτιστικές δράσεις
στα νησιά πραγματοποιούνται
συνήθως κατά τους θερινούς
μήνες, εμείς αποφασίσαμε το
Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη
να λάβει χώρα λίγο πριν την άνοιξη, θέτοντας στο επίκεντρο της
πρωτοβουλίας τους μόνιμους κατοίκους του νησιού και επιχειρώντας την πολιτιστική γεφύρωση
του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα. Μια απόσταση που εκτός
της τουριστικής περιόδου συχνά
φαντάζει αγεφύρωτη.

Η ΟΜΑΔΑ

Το Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη διοργανώνεται από ομάδα εθελοντών που κατοικούν
μόνιμα στο νησί. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Σαμοθράκης,
τον Φώτη Φωτεινό, τον Μανώλη
Στεργίου, τον Στέλιο Βαλμά, τον
Ορέστη Χατζόπουλο, τη Γιώτα
Τηγανούρια καθώς και τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης "Αρμονίας Γένεσις" για την
πολύτιμη βοήθεια. Επίσης, την
ZANTE FERRIES για τη χορηγία
των ακτοπολοϊκών εισιτηρίων και
το Centre Culturel Hellénique.
Το Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη πραγματοποιείται με την
επιχορήγηση και βρίσκεται υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η είσοδος για το κοινό είναι
δωρεάν για όλες τις δράσεις.
Καλλιτεχνική διεύθυνση : Βένια Σταματιάδη - Ελένη Αποστολοπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

21.00 Η ΓΥΝΑΙΚΑ-ΛΥΚΑΙΝΑ,

παράσταση θεάτρου-ακροβατικών από την ομάδα ΚΡΑΜΑ.
Η Ηλέκτρα Καρτάνου με την
ομάδα ΚΡΑΜΑ, παρουσιάζουν τη
"Γυναίκα Λύκαινα". Η παράσταση
αποτελεί μιααφήγηση του μύθου
Λα Λόμπα, εμπνευσμένη από το
βιβλίο «Γυναίκες που τρέχουν με
τους λύκου» της Clarissa inkola
Estes, με τη χρήση ακροβατικού
πανιού. Πρόκειται για την διαδρομή της γυναίκας προς τη δυνατή
και ελεύθερη φύση της, η οποία
τελεί «υπό εξαφάνιση».
Χρήσιμες πληροφορίες :
Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο,
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Mε την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων.

Παρασκευή 25 Μαρτίου
2022

12.00 «ΜΑΜΑ, ΠΕΤΑΩ!», εργαστήρι εναέριων ακροβατικών
για παιδιά με την Ηλέκτρα Καρτάνου
Η Ηλέκτρα Καρτάνου, ηθοποιός και ακροβάτις, οργανώνει
ένα εργαστήρι εναέριων ακροβατικών πανιών για παιδιά από
6 ετών και πάνω.
21.00 ΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ' Τ' ΑΣΤΕΡΙΑ του Τηλέμαχου Τσαρδάκα,
Σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλα,

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022
Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος
Μπιμπής
Παίζουν: Λίλα Μπακλέση,
Κωνσταντίνος Μπιμπής.
Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς.
Ελληνική επαρχία, πόλη νησιού.
Η Μένια και ο Νικολής πάνε μαζί σχολείο, γίνονται αχώριστοι,
ονειρεύονται, κάνουν έρωτα,
ερωτεύονται «για πάντα». Αλλά
τα χρόνια περνούν και η πραγματικότητα –όπως συνηθίζει –

επιβάλλει τον εαυτό της. Οι δύο
ήρωες όμως ποτέ δεν παύουν
να σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για τις πολύ μεγάλες
προσδοκίες και την πολύ σκληρή πραγματικότητα, με φόντο τη
μικρή κοινωνία της επαρχίας, τις
παραλίες του καλοκαιριού και
την ξέγνοιαστη εποχή της αθωότητας.
Χρήσιμες πληροφορίες :

Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο,
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Mε την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

12.00 «ΜΑΜΑ, ΠΕΤΑΩ!», εργαστήρι εναέριων ακροβατικών
για παιδιά με την Ηλέκτρα Καρτάνου
Η Ηλέκτρα Καρτάνου, ηθοποιός και ακροβάτις, οργανώνει

Πού θα πετάξω τα μπάζα;

12.00 «ΜΑΜΑ, ΠΕΤΑΩ!», εργαστήρι εναέριων ακροβατικών
για παιδιά με την Ηλέκτρα Καρτάνου
Η Ηλέκτρα Καρτάνου, ηθοποιός και ακροβάτις, οργανώνει
ένα εργαστήρι εναέριων ακροβατικών πανιών για παιδιά από
6 ετών και πάνω.
Χρήσιμες πληροφορίες :
Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο,
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Mε την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων.

Η απόρριψη* των άχρηστων υλικών
(μπάζων), από τις κάθε είδους
εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν
είναι πλέον πρόβλημα
Τώρα μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν,
προς όφελος της αειφορίας και του
περιβάλλοντος
Η ανακύκλωση πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές, στον χώρο των
«Λατομείων Μάκρης ΑΕ»

Καθαρό περιβάλλον,
εξοικονόμηση φυσικών πόρων

www.latomiamakris.gr
τηλ: 25510 27404 & 25510 80173
email: info@latomiamakris.gr
* Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι απαγορεύεται με το νόμο 4042/2012

10

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

«Γεράκια και κοράκια μύρισαν χρήμα και αίμα»
Ο πόλεμος εναντίον μιας ξένης χώρας συμβαίνει μόνο όταν οι τάξεις με το χρήμα εκτιμούν ότι θα βγάλουν κέρδος απ’ αυτόν.
Τζωρτζ Όργουελ, 1903-1950, Βρετανός συγγραφέας

ΤΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΥ ΠΕΤΡΊΔΗ

Έ

μελλε να το ζήσουμε κι αυτό
τον 21ο αιώνα. Πολεμική σύγκρουση σε Ευρωπαϊκό έδαφος ανάμεσα στην Ρωσία και
την Ουκρανία που μπορεί να
οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο μεταξύ κι άλλων κρατών. Δύο ομοεθνή λόγω καταγωγής κράτη, που ζούσαν
αρμονικά επί Σοβιετικής Ένωσης. Οι αιτίες
και οι αφορμές που παρουσιάζονται εκατέρωθεν, δεν δικαιολογούν την πολεμική
σύγκρουση και το δράμα του Ουκρανικού
λαού, που οδηγείται στον θάνατο και την
προσφυγιά.
Οι περιβόητες συμφωνίες του Ν.Α.Τ.Ο.
με την Ρωσία, για μη επέκταση της συμμαχίας πέρα του ποταμού Έλβα και ειδικά
στα πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας που συνορεύουν με την Ρωσία, δεν
τηρήθηκαν από τους Δυτικούς. Μπορεί η
Ρωσία να «ανέχτηκε» την επέκταση έως
τώρα, ακόμα και στις Βαλτικές χώρες αλλά η Ουκρανία ήταν η κόκκινη γραμμή. Η
κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τον Πούτιν, με πρόσχημα την
προστασία των ρωσόφωνων από τους
νεοναζί εθνικιστές και την περικύκλωση
από το Ν.Α.Τ.Ο. δεν δικαιολογούν την εισβολή. Υπάρχει η διπλωματία και οι πιέσεις άλλων ειδών για να βρεθούν λύσεις.
Δύο είναι αυτά που έχουν συμβεί και
οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση. Πρώτον είναι οι δυτικοί και το Ν.Α.Τ.Ο. που
έχουν θεσμοθετήσει την δυνατότητα παραβίασης της διεθνούς νομιμότητας, με
πολέμους σε Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία κ.α. δίνοντας το
έναυσμα στον Πούτιν να αντιδράσει ομοίως. Δεύτερον η επέκταση της Δύσης με
τις πολιτικές και οικονομικές ενέργειες
εξευτελισμού και αρπαγής του πλούτου
της Ρωσίας, μετά την πτώση της Ε.Σ.Σ.Δ.
και η μή αφομοίωση της στον νέο χάρτη
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ασφάλειας. Πετώντας την Ρωσία στο περιθώριο (σαν μια
νέα συνθήκη των Βερσαλλιών), για την νέα
Ευρώπη που αναδύονταν την οδήγησαν
στα χέρια του Πούτιν με τις σημερινές συνέπειες. Τα ενεργειακά και τα οικονομικά
συμφέροντα όμως, είναι «το μεγάλο κόλ-

πο» αυτού του φρικτού πολέμου. Οι λαοί
και οι στρατοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πνίγονται στο αίμα με τους νεκρούς
τους, για τα συμφέροντα των μεγάλων
ομίλων ενέργειας και τον μεγαλοϊδεατισμό
των ηγετών τους. Ο πόνος, τα ψέματα, το
μίσος, η πολεμική προπαγάνδα όλα αυτά
ανεξαιρέτως, υποκινούνται και σχεδιάζονται από ανθρώπους που δεν πολεμούν.
Μεγάλο είναι το διακύβευμα και το πρόβλημα για την Ευρώπη, που βασίζεται στο
ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Ουκρανίας και
ειδικά για την Γερμανία μέσω του αγωγού
Nord Stream 2, που μετά και από τις αμερικανικές πιέσεις ακυρώθηκε (οι Η.Π.Α. θα
ωφεληθούν οικονομικά με την μεταφορά
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη). Η Δύση συνεχίζει την στρατιωτική
βοήθεια προς την Ουκρανία και δέχεται
τους πρόσφυγες στα δυτικά σύνορα της
Ουκρανίας. Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όλης της Δύσης με κυρώσεις
οικονομικού στραγγαλισμού της Ρωσίας
, δεν πτοούν ακόμα τον Πούτιν που έχει
κλείσει μεγάλες ενεργειακές και εμπορικές
συμφωνίες με την Κίνα. Επίσης (ειρωνία
γι’αυτούς που σκοτώνονται καθημερινά
στην Ουκρανία), η ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Γερμανία και την
Ευρώπη, αξίας καθημερινά 1 δις ευρώ δεν
έχει σταματήσει (με την σύμφωνη γνώμη
E.E.-Ρωσίας). Οι κυρώσεις έχουν επέκταση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την
ελευθεροτυπία. Ειδικά στην απαγόρευση
λειτουργίας ρωσικών μέσων ενημέρωσης,
η Ε.Ε. « της δημοκρατίας, των ισοτήτων
και της ελευθερίας της γνώμης» πετυχαίνει
μόνο ένα πράγμα. Να προωθεί την προπαγάνδα και να εγκαθιδρύει τις τακτικές
Πούτιν στις χώρες-μέλη της.
Στα δικά μας τώρα, η ακρίβεια σε καύσιμα, ρεύμα και είδη πρώτης ανάγκης που
απασχολούν την κοινωνία, ξεκίνησαν μήνες πριν την Ρωσική εισβολή, οπότε η δικαιολογίες (ότι φταίει μόνο ο πόλεμος και
η πανδημία), για να καλυφθούν λάθος πολιτικές, δεν περνάνε πλέον στο ελληνικό
ακροατήριο. Στην εμπλοκή μας στον πόλεμο η επικύρωση της κυβέρνησης στις οικονομικές κυρώσεις, εφόσον ανήκουμε σε
συμμαχίες είναι δικαιολογημένη. Η μονομερής απόφαση όμως του πρωθυπουργού
με διακοσμητικό στοιχείο την στρατιωτική
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Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια «Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο
Αλεξανδρούπολης»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92.504,00 € ΜΕ ΦΠΑ
CPV : 34928400-2
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ηγεσία, να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό
προς βοήθεια στην Ουκρανία, είναι μια
απόφαση βιαστική και συνάμα πολύ επικίνδυνη σε συνδυασμό με τον ρόλο του
λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Η Ουκρανία δεν είναι κάποιο μέλος της Ε. Ε.,
ούτε του ΝΑΤΟ για να μας επιβάλλει κάποια θεσμική απόφαση να συνδράμουμε,
όπως ψευδός ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης
στην Βουλή ότι επεβλήθη από την Ε.Ε..
Την δικαιολόγησε λέγοντας ότι είμαστε
με την σωστή μεριά της ιστορίας και πως
είναι μια ενέργεια, που θα δικαιολογήσει
το δικό μας αίτημα για στρατιωτική βοήθεια αν χρειαστεί στο μέλλον (πότε έγινε κάτι τέτοιο και θα γίνει τώρα;). Η καταδίκη της εισβολής και το να στείλουμε
ανθρωπιστική βοήθεια, στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και στους Έλληνες
ομογενείς, θα έπρεπε προς το παρόν να
ήταν η μόνη ενέργεια. Είναι μια απόφαση
που θα έπρεπε να συζητηθεί με όλες τις
πολιτικές δυνάμεις της Βουλής σε επίπεδο αρχηγών με την ΠτΔ. Το να βλέπουμε
τι κάνει η Γερμανία και οι άλλες μεγάλες
δυνάμεις με την αποστολή οπλισμού στην
Ουκρανία, δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει
διότι άλλο το βάρος αυτών των χωρών και
σίγουρα δεν βρίσκονται στην γεωγραφική
θέση μας, με γείτονα την αναθεωρητική
Τουρκία και φιλικά προσκείμενη προς το
παρόν στην Ρωσία.
Η Ρωσία δεν θα πάψει να υπάρχει και
θα έχει λόγο στον γεωστρατηγικό χάρτη
τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική κυβέρνηση
έγινε μέρος του προβλήματος και αντίπαλη
χώρα της Ρωσίας. Άλλες κυβερνήσεις της
περιοχής μας, βλέποντας την αποφασιστικότητα του Πούτιν είναι πιο προσεκτικές
στις κινήσεις τους και στις δηλώσεις τους
όπως η Τουρκία, η Κύπρος, η Βουλγαρία
και το Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν σκέφτηκε με την απόφαση της
αυτή, τις συνέπειες για την ελληνική ομογενεία αν τα εδάφη όπου ζει τα καταλάβει
ο ρωσικός στρατός. Όπως δεν την σκέφτηκε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν έστειλε εκστρατευτικό σώμα στην ίδια περιοχή
να βοηθήσει τους Λευκούς εναντίον των
Μπολσεβίκων, θέλοντας να έχει λόγο να
ζητήσει εγγυήσεις για την Μικρασιατική
Εκστρατεία. Η ήττα προκάλεσε το μένος
των νικητών κατά ενός μέρους του ελλη-

νικού πληθυσμού της περιοχής. Όπως και
έδωσε στον Λένιν την αφορμή να στείλει
όπλα και χρήματα στον Μουσταφά Κεμάλ
για να αντιμετωπίσει την «ιμπεριαλιστική»
ελληνική εκστρατεία στην Μ. Ασία. Τότε
κανένας «σύμμαχος» δεν έσπευσε να βοηθήσει, όλοι συμφώνησαν χωριστά με τον
Κεμάλ και καταλήξαμε στην καταστροφή
και τον ξεριζώμο του Ελληνισμού από τις
εστίες του. Έτσι και σήμερα 100 χρόνια
μετά η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται στην ίδια περιοχή σαν φάρσα και
πάλι με απρόβλεπτες μάλλον συνέπειες.
Κανένας από την Ε. Ε. και το Ν. Α. Τ. Ο.
δεν θα τα βάλει για εμάς με τον «Επιτείδιο Ουδέτερο» αλλά πάντα περισσότερο
χρήσιμο από την Ελλάδα γείτονα μας. Η
κυβέρνηση πρέπει να είναι πιο προσεκτική
στις ενέργειες τις και στις δηλώσεις της.
Οι υπόνοιες της κυβέρνησης για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών ή έμψυχου στρατιωτικού δυναμικού στην Ουκρανία δεν θα πρέπει ούτε για αστείο να
συζητείται. Είμαστε λόγω των πολιτικών
των τελευταίων κυβερνήσεων, μια χρεωκοπημένη χώρα, εξαρτόμενη και υποχείριο «εταίρων και συμμάχων» (ανέκαθεν
βέβαια ήμασταν από το 1830), αλλά θα
πρέπει κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις μας,
να βάλουν πάνω απ'όλα το εθνικό συμφέρον και τον λαό και όχι τα προσωπικά
συμφέροντα και αυτά των επιχειρηματικών
ομίλων και των κερδών τους.
Υ.Γ. Ο πόλεμος σαν φαινόμενο δεν χωρά αστερίσκους. Σε «καλούς» και σε «κακούς» δεν χωρίζεται. Η εισβολή στην Ουκρανία καταστρέφει τις υποδομές, σκοτώνει
αμάχους, διαλύει την καθημερινότητα των
πολιτών. Της Ουκρανικής ηγεσίας του Ζελένσκι -ορμώμενη από τις υποσχέσεις της
Δύσης- «της διέφυγε» να κατανοήσει ότι
θα έπρεπε να κάτσει πριν τον πόλεμο, στο
τραπέζι με τον Πούτιν για την συζήτηση των
διαφορών τους. Το βαρύ τίμημα σε αίμα το
πληρώνει ο λαός του και όχι οι λαοί των
«δυτικών σύμμαχων» του.
Υ.Γ2. Η απόφαση επανεξοπλισμού της
Γερμανίας (υπεύθυνης για την πρόκληση
των δύο παγκοσμίων πολέμων), με το ιλιγγιώδες ποσό των 100 δις ευρώ, σίγουρα
τρομάζει κι αλλάζει τα γεωστρατηγικά δεδομένα της Ευρώπης δραματικά.

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη απόλυτη τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την προμήθεια «Εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
92.504,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προμήθεια δεν διαιρείται σε τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στο σύνολο της προμήθειας.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr, μέχρι την 28η Μαρτίου 2022, και ώρα 12:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2022 και ώρα 9.00 πμ.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερόμενων τμημάτων (χωρίς Φ.Π.Α) και συγκεκριμένα 1492,00 €.
Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Τζανάβαρλη Σάρα και
Μόκαλη Αθανασία Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551350274 και 2551350165 αντίστοιχα.
Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα και άμεσα
από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και από τη δικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr (Α.Α. Συστ.156483).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΓΝΩΜΗ

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Υπογραφή Μνημονίου και Τελετή
Αναγόρευσης Αρχιεπισκόπου
Αμερικής στο Δ.Π.Θ.
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ΣΕ ΚΛΊΜΑ ΣΥΓΚΊΝΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ Η ΤΕΛΕΤΉ
ΑΝΑΓΌΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΉΣ Κ. ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟΥ, ΣΕ
ΕΠΊΤΙΜΟ ΔΙΔΆΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΦΙΛΟΛΟΓΊΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ
ΚΛΑΣΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ
ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΟΥ ΔΠΘ
«Το ΔΠΘ διακρίνεται γιατί εκτός των
υψηλών επιδόσεων, διαδραματίζει και
έναν εθνικό ρόλο, δίνοντας τεράστια
ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής της
Θράκης, που πραγματικά το χρειάζεται»
δήλωσε στην ομιλία του
Την Τετάρτη 2 Μαρτίου
2022, κατέφθασε στην Κομοτηνή, ο Σεμασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, αποδεχόμενος την
πρόσκληση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η
επίσκεψή του αποτέλεσε την
αφορμή για την επίσημη επισφράγιση της συνέχισης και
της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών,
που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του
ακαδημαϊκού έργου που συντελείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης .
Στο κτίριο Διοίκησης στην
Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του εκπροσώπου της
Ελληνικής Κυβέρνησης Υφυπουργού Παιδείας κ. Άγγελου
Συρίγου και του Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την
προαγωγή της Ελληνομάθειας
στους ομογενείς της Αμερικής,
με την συγγραφή αναλυτικών
προγραμμάτων σπουδών, από
τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που αποτελούν σημαντικό εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής ως
γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς στην Αμερική.
«Η περιοχή της Κομοτηνής
και το Παπίκιον όρος υπήρξαν παραδοσιακά σημεία καταφυγής και ανάδειξης της
ορθοδοξίας. Η παρουσία μου
εδώ είναι για να τιμήσω πρωτίστως τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, αλλά συμβολίζει και τη
θερμή υποστήριξη που έχει
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
από το Ελληνικό κράτος. Χαιρόμαστε που πάει τόσο καλά
και επιθυμούμε να το ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό θα γίνει τόσο με τη
βοήθεια του κράτους όσο και
με δράσεις όπως η σημερινή,

με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας» ανέφερε
ο Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος.
Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης τόνισε ότι “αποτελεί
ιδιαίτερη χαρά και τιμή η παρουσία του Αρχιεπισκόπου, στο
Πανεπιστήμιο μας, αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι,
γινόμαστε κοινωνοί του έργου
της Αρχιεπισκοπής, καθώς συνδράμουμε στη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και παιδείας
τους ομογενείς της Αμερικής”
Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος,
ανέφερε ότι “ το ΔΠΘ διακρίνεται γιατί εκτός των υψηλών
επιδόσεων σε θέματα ακαδημαϊκής έρευνας, επιστήμης
και των δραστηριοτήτων των
τμημάτων του, διαδραματίζει
και έναν εθνικό ρόλο, δίνοντας
τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής της Θράκης,
που πραγματικά το χρειάζεται.
Άλλωστε το ΔΠΘ αποτελεί μια
δυναμική παρουσία που δίνει
ζωή και συμβάλλει στην οικονομία, και την καλύτερη συνεργασία των ανθρώπων μεταξύ
τους σε ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον. Ο εθνικός ρόλος
του ΔΠΘ δεν περιορίζεται στη
Θράκη, αλλά επεκτείνεται και
στην Αμερική, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για τη διάσωση της ελληνικής γλώσσας
και της ταυτότητας». Αναφέρθηκε στο έργο και τον αγώνα της Αρχιεπισκοπής να διασώσει την ελληνική γλώσσα,
ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για
τη βοήθεια του ΔΠΘ. “Ήδη
έχουμε αναβιώσει το Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής Παιδείας, ενώ έχει ιδρυθεί ταμείο
για την προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και παιδείας.
Το ΔΠΘ, το Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας έρχεται να συνδράμει την Αρχιεπισκοπή, ευχόμενος να επεκταθεί αυτή η
συνεργασία και σε άλλους το-

μείς, ώστε «να μην χάσει ποτέ
ο Ελληνισμός της Αμερικής την
ταυτότητα και τη γλώσσα και
να μπορεί με αυτά τα εφόδια,
να συμπαρίσταται στο εθνικό
έργο, στην πατρίδα μας την
Ελλάδα”.
Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
του ΔΠΘ Καθηγήτρια Ζωή
Γαβριηλίδου, η οποία είναι η
πρωτεργάτης στη συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, ανέλυσε τις δράσεις που περιλαμβάνει πρωτόκολλο, όπως
τη διοργάνωση διαδικτυακών
μαθημάτων για τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας, τον
σχεδιασμό γλωσσικών πόρων
για την ενδυνάμωση της ελληνικής, την από κοινού ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά και διαλέξεων
εργαστηρίων σεμιναρίων και
από κοινού διοργάνωση θερινών σχολείων. Αναφέρθηκε
επίσης στη δυνατότητα που
δίνεται στους φοιτητές του
ΔΠΘ να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικές δομές της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής. Στο πλαίσιο του
μνημονίου, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σεμινάρια, καθώς και ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης με τίτλο

«Εκπαίδευση και πιστοποίηση
της διδασκαλίας της Ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής
κληρονομιάς για διδάσκοντες
της ομογένειας», ο δεύτερος
κύκλος του οποίου ξεκινά σε
λίγες μέρες. Το Τμήμα Φιλολογίας ετοίμασε ήδη ένα τεστ
Ελληνομάθειας για την Αρχιεπισκοπή, ενώ μέλη όλης της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών συμμετείχαν σε εκδηλώσεις της Αρχιεπισκοπής. Η βασική δράση που
προέκυψε βέβαια, ήταν η συγγραφή ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών για την
διδασκαλία της Ελληνικής ως
γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς το οποίο και παρέδωσε
στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
στην έντυπή του μορφή.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε επίσημη ακαδημαϊκή τελετή που έλαβε χώρα
στο κεντρικό αμφιθέατρο του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, ο Αρχιεπίσκοπος κ.
Ελπιδοφόρος, αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών
παρουσία του υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Άγγελου Συρίγου, του Γ.Γ.

Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννη
Χρυσουλάκη, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Θράκης, τοπικών αρχών της ευρύτερης περιοχής της Θράκης και
πλήθους κόσμου.
Τόσο ο Πρύτανης του ΔΠΘ
Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, όσο και οι καθηγητές του Τμήματος έπλεξαν το
εγκώμιο του κ. Ελπιδοφόρου,
κάνοντας εκτεταμένη αναφορά, στο συγγραφικό και πανεπιστημιακό έργο του, καθώς
και στο ποιμαντικό του έργο
στην Θεολογική Σχολή της
Χάλκης και στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια.
Της προσφώνησης του
Πρύτανη του ΔΠΘ Καθηγητή Χειρουργικής Αλέξανδρου
Πολυχρονίδη, ακολούθησαν οι
προσφωνήσεις του Κοσμήτορα
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγητή Εμμανουήλ Βαρβούνη και
της Προέδρου του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας, Καθηγήτριας Μαρίας Τζιάτζη.
Η laudatio για τον τιμώμενο εκφωνήθηκε από την κα
Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσε-

ων και Φοιτητικής Μέριμνας,
μέσα από την οποία γνωρίσαμε ότι «Ο τιμώμενος είναι
ένας χαρισματικός, φωτισμένος Ιεράρχης με ιδιαίτερες ικανότητες που διακρίνεται ταυτόχρονα για την οξυδέρκεια του
και τη βαθιά πολιτική σκέψη.
Ο τρόπος που έχει χειριστεί
ένα μείζον, για τη θρησκευτική ελευθερία σε διεθνές επίπεδο, ζήτημα, την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης, αποτελεί αδιάψευστη
μαρτυρία για αυτό. Τον διακατέχει ένας φρέσκος, σύγχρονος, δημοκρατικός τρόπος
αντίληψης και προσέγγισης
των πραγμάτων μακριά από
δογματισμούς ως αποτέλεσμα της βαθιάς του επιστημονικής σκευής και της ευρύτερης καλλιέργειας του που του
επιτρέπει να τοποθετείται με
αξιομνημόνευτο και νοητικά
προκλητικό τρόπο γύρω από
ζητήματα που άπτονται τόσο
του θρησκευτικού όσο και του
κοσμικού φάσματος.»
Ο Σεβασμιώτατος, αφού
ενδύθηκε με τα διάσημα του
Διδάκτορα, απηύθυνε ομιλία
με θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως φορέας ειρήνης
και αλληλοκατανόησης μεταξύ
λαών και πολιτισμών».
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SUDUKU
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

5

7

9

1

3

Κάποτε το λιοντάρι πάτησε ένα αγκάθι κι άρχι-

5
8

σε να φωνάζει πως πονάει. Τότε περνούσε ένας

9
4

λαγός, ακούει το λιοντάρι και του λέει:
- Τι μου δίνεις αν σε βοηθήσω;
Ο λαγός του βγάζει το αγκάθι και γίνεται βα-

6

- Τα, τα, τα!!!
Μαζεύονται όλα τα ζώα. Ο λαγός λέει:

9
4

σάλπιγγες:

- Γιατί δεν φοράς κράνος;

2

9

1

3

8
2

5

7

9

2. ΜΕΤΡΙΟ
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Μετά από λίγο ξανά οι σάλπιγγες:
- Τα, τα, τα!!!
- Ανάπαυση, προσοχή. Λύκος, ένα βήμα μπροστά.
- Γιατί δεν φοράς κράνος;
Παφ, παφ, του δίνει πέντε σφαλιάρες.

6

2

6

Μαζεύονται όλα τα ζώα. Ο λαγός λέει:

4

5
6

7
8

2
4

6

7

2

6

1

3

Τέλος πάντων, αυτό έγινε πολλές φορές και ο
λύκος καταματωμένος πάει στο λιοντάρι.

8

- Βρε, γιατί έδωσες αυτού του τρελού το βασίλειο και μας έχει ταράξει στις σφαλιάρες;! Μίλησε του.
Πάει το λιοντάρι στο λαγό και του λέει
- Εντάξει, είσαι ο βασιλιάς, αλλά χρειάζεται λίγη
διπλωματία. Την επόμενη φορά ζήτα του λύκου
τσιγάρα. Αν σου φέρει μαλακά πέστου "γιατί μου
έφερες μαλακά;" σφαλιάρισε τον. Αν σου φέρει

2

4

3

7

4
3

9

9

5

6

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)

6

4

1

8

7

5

9

3

2

μετά σφαλιάρισε τον πάλι.

7

3

5

2

9

1

6
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4

2

9

8

4
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1
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9

6

2

5

1

8

4

7

3

1

8

4

3
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7

5

2

9

3

5
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9

4
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1

6
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- Μαλακά ή σκληρά, λέει ο λύκος;

5

1

3

6

2

4

8

9

7

- Γιατί δεν φοράς κράνος;

8

2

6

7

5

9

3

4

1

Παφ, παφ του δίνει πέντε σφαλιάρες!!

4

7

9

1

8

3

2

5

6

Εντάξει λέει ο λαγός. Μετά από λίγο ηχούνε
ξανά οι σάλπιγγες:
Μαζεύονται όλα τα ζώα. Ο λαγός λέει:
- Ανάπαυση, προσοχή. Λύκος, ένα βήμα μπροστά.
- Πήγαινε να μου φέρεις τσιγάρα!

ΜΕΜΕS

Τραχανάς σούπα με φέτα
Συστατικά

• Δοκιμάζουμε αν χρειάζεται παραπάνω αλάτι.
• Δε σταματάμε να ανακατεύουμε.
• Σε 15 λεπτά, η σούπα μας με τον τραχανά θα αρχίσει να χυλώνει.
• Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και η
σούπα τραχανά με φέτα είναι έτοιμη.
• Σερβίρουμε τον τραχανά ζεστό και αν θέλουμε προσθέτουμε πιπέρι και λίγα κρουτόν ή ψημένο ψωμάκι
σε κυβάκια όπως στη φωτογραφία της συνταγής.
• Καλή όρεξη.

7
4

σκληρά πες του "γιατί μου έφερες σκληρά;" και

ΣΥΝΤΑΓΗ

Μέθοδος Εκτέλεσης

2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

- Παφ, παφ, του δίνει πέντε σφαλιάρες.

• Βάζουμε 4 φλυτζάνια νερό σε μια κατσαρόλα και το
βράζουμε. Αν θέλετε να είναι πιο νερουλή η σούπα,
προσθέστε κι άλλο ένα ποτήρι.
• Όταν το νερό βράσει, προσθέτουμε τον τραχανά, το
ελαιόλαδο και αλάτι και ανακατεύουμε συνεχώς για
να μην κολλήσει στο κάτω μέρος της κατσαρόλας.
• Κόβουμε τη φέτα σε κυβάκια. Το πόση φέτα θα βάλετε τελικά εξαρτάται από σας.
• Μόλις το μείγμα αρχίζει να βράζει, προσθέτουμε τη
φέτα και ανακατεύουμε συνεχώς για να γίνει ομογενές το μείγμα.

9

2

- Ανάπαυση, προσοχή. Λύκος, ένα βήμα μπροστά.

• 1 φλιτζάνι τσαγιού τραχανάς ξυνός
• 4 φλιτζάνια νερό
• 150 γραμμάρια φέτα κομμένη σε κυβάκια
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι

2

1

1

σιλιάς για μια μέρα. Μετά από λίγο ηχούνε οι

Κάθετα
1. Ψάλλεται… από τσατισμένο.
2. Νησί της Ιταλίας — Η τράκα.
3. Αφρικάνοι Πυγμαίοι — Λεγόταν ο Γκόρκι —
Στρατιωτικά αρχικά.
4. Τμήμα του σκελετού του ποδιού — Οροπέδιο της Κρήτης.
5. Γεμίζει με… γόπες — Ομάδα εθνών της ΝΑ.
Ασίας.
6. Τα αρχικά συλλόγου των ποδοσφαιριστών
μας — Όμορφη περίοδος της ζωής μας — Άφωνη… μις.
7. Σύντομη ξενική συμφωνία — Καπετάνιος τη
χαράζει — Ευρωπαϊκός διαστημικός φορέας.
8. Ήθελε να φάει… την Κοκκινοσκουφίτσα —
Αδηφάγος, λαίμαργος.
9. Μονολεκτική πρόσκληση — Ο πατέρας του
Ησαύ και του Ιακώβ — Ακούσιος μυϊκός σπασμός (ξ.λ.).
10. Αεροδρόμιο της Κρήτης — Σταγόνα νερού.
11. Ανατρέπω ισχυρισμό — Αυτά που επιδέχονται θεραπεία (αρχ.).
12. Μονάδα βάρους του Χονγκ Κονγκ — Ιθαγενείς της Ν. Καληδονίας — Δύο έχει η… απόρριψη.
13. Ίδια φωνήεντα — Σύμβολο της αριθμητικής
— Προϊόν… τραπεζικών καταθέσεων.
14. Ο κατασκευαστής σάκων — Η ημερομηνία
της αναγράφεται σε συσκευασίες τροφίμων.

7

7

- Το βασίλειο μου για μια μέρα!!!

Οριζόντια
1. Ακατάβλητες, αήττητες.
2. Δερμάτινη κούνια για μωρά — Γεννά…
κουτάβια — Αρχιτέκτονες τα μέλη του (αρχικά).
3. Ήταν μερικά κάστρα — Άλλη ονομασία
του κασσίτερου.
4. Έτσι αρχίζει η… βροχή — Ανήθικο, διεφθαρμένο (μτφ.) — Έχει ο μήνας για τον…
αδιάφορο.
5. Βαλκανική οροσειρά — Ναγκίσα…: διάσημος Ιάπωνας σκηνοθέτης — Όμοια…
σιωπής.
6. Ο ηγέτης της Συρίας — Μάρκα ρολογιών.
7. "Πυξ…": παλιό, μουσικό συγκρότημα —
Χωριό του Σουλίου — Γένος μεγαλόσωμων βατράχων.
8. Γνωστή η "επί του Όρους" — Αδερφός
του Μωυσή.
9. Η πρώτη μας… λέξη — Αλλοιωμένο αυτό
το λάδι — Βόλτα… νηπίων.
10. Σουηδός χορευτής — … Ζαγκόρα: παραπόταμος του Στρυμόνα — … Κίντμαν:
ηθοποιός.
11. Φαρμακερό φίδι — Αέρα… μαζεύουν
— Περιεχόμενα… εγκωμίων.
12. Παραδοσιακές συνήθειες ενός λαού —
Ένας επιστήμονας.
13. Μια απ' τις Εβρίδες — Είδος μπαρ —
Το μη τονισμένο μέρος μουσικού ρυθμού.

1
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Science

«Η επιστήμη είναι η ψυχή της ευημερίας των εθνών
και της πηγής της ζωής όλων των προόδων.»
Λουί Παστέρ - Γάλλος χημικός (1822-1895)

Ανακαλύφθηκε ψάρι… ουράνιο τόξο
Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό
άγνωστο μέχρι σήμερα είδος
ψαριού ανακαλύφθηκε σε έναν
από τους αποκαλούμενους κοραλλιογενείς υφάλους της ζώνης του λυκόφωτος, υφάλους
που βρίσκονται σε βάθη 40-70
μέτρων κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας και η παρουσία
του ηλιακού φωτός εκεί είναι
από μικρή ως ανύπαρκτη.
Το ψάρι που έλαβε την επιστημονική ονομασία Cirrhilabrus
finifenmaa εντοπίστηκε σε ένα
τέτοιου είδους ύφαλο στον Ινδικό Ωκεανό στη θαλάσσια περιοχή Chagos περίπου χίλια

χλμ. μακριά από τις Μαλδίβες.
Το ψάρι έχει αποτυπωμένη στο
δέρμα μια πραγματική παλέτα
χρωμάτων η οποία θυμίζει το
ουράνιο τόξο. Την ανακάλυψη
έκαναν επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Έρευνας των
Μαλδίβων.
«Μέχρι σήμερα οι ερευνητικές αποστολές στις Μαλδίβες
δεν συνεργάζονταν με ντόπιους
επιστήμονες και οι ανακαλύψεις
που γίνονταν εδώ είχαν πάντοτε ξένη σφραγίδα» αναφέρει ο
βιολόγος Αχμέντ Νατζίμπ, εκ
των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που έγινε ο πρώτος

επιστήμονας από τις Μαλδίβες
που υπογράφει μια ανακάλυψη
θαλάσσιου είδους στην περιοχή.
Η ύπαρξη αυτού του ψαριού είχε γίνει γνωστή πριν από
αρκετά χρόνια αλλά οι ειδικοί
θεώρησαν ότι επρόκειτο για
ένα γνωστό είδος και δεν είχαν ασχοληθεί μαζί του. Όμως
το ψάρι καταγράφηκε από αυτόνομα υποβρύχια οχήματα και
οι επιστήμονες αντιλήφθηκαν
ότι έχουμε να κάνουμε με ένα
άγνωστο είδος και αποφάσισαν να το αναζητήσουν και να
το μελετήσουν.

Το
πανέμορφο ψάρι
ζει σε μεγάλου βάθους
κοραλλιογενείς
υφάλους.

Οι σκύλοι μυρίζουν με ακρίβεια 100%
τους ασυμπτωματικούς στον κορωνοϊό
Οι εκπαιδευμένοι σκύλοι μπορούν να μυρίσουν με αξιοσημείωτη
ακρίβεια ποιοι άνθρωποι είναι μολυσμένοι με κορωνοϊό, σύμφωνα
με Γάλλους επιστήμονες.
Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν
τη σχετική προδημοσίευση στο
medRxiv, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ζήτησαν από 335 εθελοντές στο Παρίσι να υποβληθούν
σε μοριακό τεστ PCR για κορωνοϊό, καθώς επίσης να δώσουν δείγματα ιδρώτα. Από αυτούς, οι 109
βρέθηκαν να έχουν Covid-19, 78
με συμπτώματα και 31 χωρίς συμπτώματα.

Ο έλεγχος
μέσω σκύλων
παρέχει άμεσα
και αξιόπιστα
αποτελέσματα

O Αμαζόνιος μπαίνει σε φάση
«μη επιστροφής» από την καταστροφή
Μια αναμενόμενη αλλά δυσάρεστη εξέλιξη παρουσιάζει με
δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Nature Climate Change»
διεθνής ομάδα επιστημόνων. Οι
ερευνητές μελετώντας δορυφορικά δεδομένα των τριών τελευταίων δεκαετιών κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι το τροπικό
δάσος του Αμαζόνιου βρίσκεται
ένα βήμα πριν το αποκαλούμενο «σημείο μη επιστροφής», το
σημείο δηλαδή που το δάσος

δεν μπορεί με φυσικό τρόπο να
αναπληρώσει τις απώλειες που
έχει από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Το τροπικό δάσος του Αμαζόνιου αποτελεί εκτός των άλλων και το οικοσύστημα με την
μεγαλύτερη βιοποικιλότητα
στον πλανήτη. Πιστεύεται ότι
το τροπικό δάσος του Αμαζόνιου κρύβει ακόμη μεγάλο αριθμό
άγνωστων ακόμη ειδών χλωρίδας και πανίδας πολλά από τα

οποία πιθανώς να εξαφανιστούν
πριν τα ανακαλύψουμε.
Εκτός από την καταστροφή
του δάσους για υλοτομία, για
δημιουργία καλλιεργήσιμων
εκτάσεων, για δημιουργία περιοχών εξόρυξης και για δημιουργία περιοχών κατοίκησης η
κλιματική αλλαγή καταστρέφει
το δάσος μέσω ξηρασίας και
πυρκαγιών. Πρόσφατα έγινε
γνωστό ότι η αποψίλωση του
τροπικού δάσους είναι πλέον
τόσο μεγάλη ώστε το δάσος εκπέμπει στην ατμόσφαιρα περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα
από όσο απορροφά.
Στη μελέτη συμμετείχαν επιστήμονες του βρετανικού Πανεπιστημίου του Έξετερ, του Ινστιτούτου Έρευνας Κλιματικής
Επίδρασης (PIK) και του
Τεχνικού Πανεπιστημίου
του Μονάχου οι οποίοι
αναφέρουν ότι το τροπικό δάσος του Αμαζόνιου αν δεν αλλάξει κάτι
γρήγορα και δραστικά στο
κοντινό μέλλον θα μετατραπεί σε μια απέραντη σαβάνα.

Το
δάσος εκπέμπει
στην ατμόσφαιρα
περισσότερο διοξείδιο
του άνθρακα από όσο
απορροφά

Τα δείγματα ιδρώτα δόθηκαν,
στη συνέχεια, στους σκύλους για να
τα μυρίσουν. Οι σκύλοι είχαν ακρίβεια 97% στο να ανιχνεύσουν τα
άτομα με κορωνοϊό, ποσοστό που
έφθανε το 100% στην ανίχνευση
των ασυμπτωματικών. Ήταν επίσης 91% ακριβείς στον εντοπισμό
όσων δεν είχαν λοίμωξη, ποσοστό
που έφθανε το 94% σε όσους δεν
είχαν συμπτώματα. Η συνολική ευαισθησία του «τεστ» των σκύλων
βρέθηκε μεγαλύτερη σε σχέση με
το γρήγορο τεστ αντιγόνου (97%
έναντι 84%), αλλά η ειδικότητά του
ήταν μικρότερη (90% έναντι 97%).

«Ο έλεγχος μέσω σκύλων είναι
μη επεμβατικός και παρέχει άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
Περαιτέρω μελέτες θα εστιάσουν
στην αξιολόγηση της όσφρησης
των σκύλων για μαζικό προέλεγχο
σε αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, πολιτιστικές
και αθλητικές εκδηλώσεις», ανέφεραν οι ερευνητές. Όπως σημείωσαν, η μύτη των σκύλων «μπορεί
να αποτελεί μία εναλλακτική λύση
στα μοριακά τεστ, όταν είναι αναγκαίο να βγει πολύ γρήγορα ένα
αποτέλεσμα».

Ψηλώσατε περισσότερο από τους
γονείς σας; Γιατί συμβαίνει αυτό;
Μέσα στα τελευταία 150 χρόνια το μέσο ύψος των ανθρώπων αυξήθηκε κατά 10 εκατοστά. Μάλιστα, έρευνες έχουν
δείξει ότι η μεγαλύτερη αύξηση
καταγράφηκε σε χώρες, όπου
είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες βιομηχανικά.
Ανέκαθεν, οι ειδικοί υποστήριζαν πως πίσω από την άνοδο
αυτή κρύβεται η στροφή των ανθρώπων που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια στην υγιεινή
διατροφή. Συνήθεια που υιοθέτησαν από τους γονείς τους και
τα παιδιά, τα οποία σήμερα τρέφονται πιο σωστά από ότι στο
παρελθόν.
Οι επιστήμονες γνώριζαν
πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος
ανταποκρίνεται στην διατροφική
υγεία του σώματος. Νέα έρευνα
να εντοπίζει σήμερα τον ακριβή
υποδοχέα στον εγκέφαλο μέσω
του οποίου ο ανθρώπινος εγκέφαλος ουσιαστικά αποφασίζει
πού θα διοχετεύσει τις διαθέσιμες θερμίδες.
Στην περίπτωση που ένα παιδί δεν τρέφεται επαρκώς, τότε ο

150 χρόνια
το μέσο ύψος των
ανθρώπων αυξήθηκε
κατά 10 εκατοστά

υποδοχέας αυτός ενεργοποιείται λιγότερο και καθυστερεί την σωματική ανάπτυξη,
καθώς η διαδικασία αυτή απαιτεί υψηλές ποσότητες ενέργειας.
Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική έρευνα από ομάδα του
Imperial College του Λονδίνου,
η ελλιπής διατροφή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός παι-

διού ενδέχεται
να οφείλεται για
διαφορά ύψους 20 εκατοστών μεταξύ των διάφορων
εθνών.
Η ομάδα του Imperial College
αξιοποίησε στοιχεία από την
βρετανική Biobkank, μίας πλατφόρμας – βιβλιοθήκης γενετικών πληροφοριών από 500.000
εθελοντές.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Φαρμακεία

Η ΓΝΩΜΗ
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Ιατροί
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος

Δικηγόροι

Συμβολαιογράφοι

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29082

Μιαούλη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ • Οδοντίατρος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ • Δικηγόρος
Ελλησπόντου 15 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551020595

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • Δικηγόρος
Βενιζέλου 41 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551020539

ΜΑΓΔΑ ΖΑΜΠΟΥΚΗ
Συμβολαιογράφος
Λ. Δημοκρατίας 344 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 21281

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ • Δικηγόρος

Ειρήνης 39 • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551024142

Δικαστικοί
Επιμελητές

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • Δικηγόρος

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ • Δικ. Επιμελητής

Λ. Δημοκρατίας 288 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-24020

Ειρήνης 32 Α • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ • Δικηγόρος
Βασ. Κων/νου 116 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 25520-27871

Ασφάλειες

Κων/πόλεως 207 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Φιλιππουπόλεως 7 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12 • Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923
ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Κρήνης 8 • Αλεξ/πολη
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

Ψυκτικοί
FREEZELAND • ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ •
Ψυκτικός • Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29987

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • Δικηγόρος
ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 80477

Βενιζέλου 46 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • Οδοντίατρος

14ης Μαϊου 53 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

Μπότσαρη & Δικαστηρίων • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Δικηγόρος

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

Τηλέφωνο : 2556031371

Οπτικά

Βενιζέλου 44 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός
Αίνου 49β • Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΙΝΟΥ 56 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης 23 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος
Κων. Παλαιολόγου 30 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 37654

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6932610600

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ
Ε.Ε.Ε
Λ. Δημοκρατίας 331 • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 20586

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ • Δερματολόγος
14ης Μαΐου 61 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6972997487

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αρκαδιουπόλεως 16 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο: 25510 26738

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
ΛΕΩΝ TOURS
14ης Mαϊου 51 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27754

Συνεταιρισμοί
ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ - ΠΕΠΛΟΥ
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Αγ. Παρασκευής 2 • ΦΕΡΕΣ
Τηλέφωνο : 2555022170

Κτηνίατροι
ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ • Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12 • Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 24040

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Ορθοπαιδικός
Βενιζέλου 35-39 • Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551036550

Δες εδώ την
επιχείρησή σου
Τηλεφώνησε στο
25510 24222 και
γίνε συνδρομητής
στην εφημερίδα μας

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕΔίκαια 23.17
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 Κυριακής), 08.00 (express), 10.00
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
Η ΓΝΩΜΗ (express), 14.00
09.00
(express),11.00
16.43
Σβίλεγκραντ 9.08
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
14 ΜΑΡΤΙΟΥ
2022 17.00
-12.00 - 15.00 -18.00
(express),
15.45 (express),
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
συνέβη ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού:
συνέβη
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00.
Δίκαια 9.06.
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
16.50-18.00-21.3001.30 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011 5.46
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011
2510/223716 & 2510/224472
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.156.45
Ορμένιο 17.09
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού),
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ΚΡΙΟΣ
ΑΠΟ
13.30, 14.30, 16.00, 18.15.
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού),
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φίλε
Κριέ, σήμερα, είσαι σαφώς
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
07.00,
08.00,
09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3006.00, 07.15, 08.00, 09.00,
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 10.30, 11.45, 13.15, 14.45,
πιο 16.00,
ευαίσθητος και πιο! Στρέφεις
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00,
ρηση αρχικού:
20.39, Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες:
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ
17.15, 19.15.
το ενδιαφέρον σου, στο σπίτι και
ρού),19.30-20.45.
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30
πολη: 6.58
25210-32444.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
την οικογένεια σου, κυρίως γιατί
Βενέδικτος,
Βενεδίκτη.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑναχώΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
οι παροντικές καταστάσεις και τα
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού),
π.μ. δεν ισχύει
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
ΠΛΟΙΑ
ΤΡΕΝΑ
ΟΣΕ
ΠΛΟΙΑ
πρόσφατα γεγονότα
θα το απαι06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15,
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00,
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη: 13.18
ΞΑΝΘΗ
τήσουν!
Επέτειοι
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού),
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45,
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΤΑΥΡΟΣ
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Παγκόσμια Ημέρα τηςΤηλ.
Σταθεράς
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού),
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το
14.10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
για έκδοση εισητηρίων:
Φίλε Ταύρε, ετοιμάσου για μία θε08.45
(μέσω Τυχερού), 10.00-11.30δρομολόγιο
των 07.00 γίνεται 07.30,
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48 Ιντερσίτι:
Π 07.17
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2593022318 & 2593022426.
τική και χαρμόσυνη ημέρα! Θα αι72, ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00των
08.00
καταργείται.
Αναχώρηση
αρχικού:
15.22,
Άφιξη
ΞΑΝΘΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
Αλεξανδροyπολη
σθανθείς σίγουρα περιζήτητος, δηΑΛΕΞ/ΛΗ
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Δίκαια ΑΛΕΞ/ΛΗ
23.17
ΩΡΑ
20.30
ΤΟ
ΤΕΔίκαια
23.17
-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
05.15
(εκτός
71
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
ΑναχώΑπό Καβάλα
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.
Τελικού: 22.59
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
Καθημερινά
Απλή: 17.50, 2.44
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15 από
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
08.50,
15.15
μοφιλής
και κοινωνικά
αποδεκτός!
προσ
ΣαμοθρΑκη
χρησιμα
τηλεφωνα
ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ07.55,
ΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ:
06.00 Κυριακής),
08.00
(express),
ρηση ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH
ΩΡΑ:11:00
1.40, άφιξη
εις 10.00
602
KOINH
ΩΡΑ: 1.40, άφιξη▶ εις
08:00,
, 14.00,
06.00
το πρωίΑΠΟ
έως
20.30
και κάθε
Ιντερσίτι: 8,11,
14.58,
22.33
71 ΙΝTERСITY
–ΘΕΣΣΑΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
07.55,
14.00
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
14.00
Οι
άλλοι
θα
είναι
ιδιαίτερα καλοΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
Τρίτη
13.30
(express),11.00
(express),
Σβίλεγκραντ
9.0818:45,
Σβίλεγκραντ 9.08
ΞΑΝΘΗ
μισή09.00
ώρα. -Τις
Κυριακές
από 07.00
ΛΟΝΙΚΗ,16.43
Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
ΚΑΒΑΛΑ
ΠΡΙΝΟ:
07.10,
13.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
16.30,
22:00 14.00
προαίρετοι
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ,
ΚΑΡΛΟ- μαζί σου!
09:00
Aστυνομία
100
ΠΡΙΝΟ
- ΚΑΒΑΛΑ:
06.25, 12.15
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
έωςΔευτέρα
20.30
ανά
ώρα.
11.40 605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώρηΞΑΝΘΗ ΩΡΑ:
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06.00,
-12.00
- 15.00
-18.00
(express),
15.45
(express),
17.00
74 ΙΝTERСITY
4.10,
άφιξη
εις
74 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 4.10, άφιξη
εις
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη 20.00
Τρίτη
09:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΦΕΡΡΥ
ΜΠΟΟΥΤ
08.30, 10.30,
13.30,
15.00,22.00. ΦΕΡΡΥ
ΔΡΑΜΑ
– ΜΠΟΟΥΤ
ΣΕΡΡΕΣ 07.15,
08.45,
75 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ Δίκαια
EKAB
166 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
εκτός12.00,
Σάββατο,
18.45,
Δίκαια (express)
9.06.
ση αρχικού:
15.22,
Άφιξη Τελικού:
9.06. 
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ:
09.40-12.30-14.30▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΔΙΔΥΜΟΣ
Τετάρτη
15:00
Πληροφορίες
στα
τηλ. του
Λιμεναρχείου:
τηλ. του Λιμεναρχείου:
18:00-08:00
Γκοτσίδης
14 Μαίου
56 (πα16.30,
18.15,
19.45.
Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,5.46
10.45,
12.45,
12.00,
14.00,
15.30 Αναχώρηση:
20.32 Άφιξη:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
08:00,
10:30
, 13.00,
16.50-18.00-21.3001.30
70 ΙΝTERСITY
ΑΛΕΞ/ΛΗ
ΩΡΑ:
-ΑΘΗΝΑ:
13.50,
18.45
άφιξη εις
70 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 13.50,
άφιξη
εις13.30
Πυροσβεστική

199 Πληροφορίες
Φίλεστα
Δίδυμε,
σήμερα μπορείς να
2510/223716
&
2510/224472
2510/223716 & 2510/224472
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
Πέμπτη
15:00
▶
06.00,
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,
16.45
-17.00.
01.41
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
ραπλεύρως
ΙΚΑ)
✆2551024442
14:00-22:00
απολαύσεις ουσιαστικό και σοβαΔίκαια ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ
18.38.
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
Δίκαια
18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώΒλάβες(ΔΕΔΔΗΕ):
8004004000
15.30,
17:30,
23:59
Παρασκευή 20.00ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45.
08.23, 11.49
ΔΡΑΜΑ
– ΞΑΝΘΗ 08.00,
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
,
Παρασκευή
15:0010.30, 12.30,
Κουγιουμτζής
Εθνικής
Αντίστασης
ενδιαφέρον του περίγυρου σου
ΔΡΑΜΑ
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ρηση Λιμάνι:
20.32, Άφιξη
Τελικού: 130 604 ΚΟΙΝΗ
604 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 10.54,
άφιξη ειςΔΕΥΤΕΡΑ 14.30.
ΩΡΑ: 10.54, άφιξη
εις
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ):
25510-26046
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
09.00, 12.00,
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
14.30.ρό
Κυριακή-αργίες
10.00,
12.00,
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
05.14, 19.46
14.45,
16.30,
18.45
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ -07.30,
ΞΑΝΘΗ
- ΚΑΒΑΛΑ:
Σάββατο
09:00
✆2551081381
και
οι αποκρίσεις
σου σε αυτό το
Σάββατο
06.30
ΕΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
04.15-05.156.45
Ορμένιο
17.09
Ορμένιο
17.09
ΔΡΑΜΑ
– ΑΘΗΝΑ
08.30,
19.30
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
05.45,
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,
14.00,
16.15.
14.00,
16.15.
Βλάβες
ΟΤΕ:
13888
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
Αλεξ/πολη: 22.28
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
γεγονός,
θα
είναι
η
Kυριακή
15:00
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶
08.00,
11:30
,
16.00,
07.00,
08.15,
09.15,08.00,
10.30,20.00
12.00,
07.00, 08.15, 09.15, 10.30,ανάδειξη
12.00, των
06.20-07.00
(μέσωάφιξη
Τυχερού),
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 17.40,
εις
ΑΘΗΝΑ
– ΔΡΑΜΑ
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
614 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
17.40, άφιξη
εις
20.30
16.30,
18.45
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
09.13,
13.47,
74 ΙΝTERСITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΑναχώρηΚ.Ε.Π.
Αλεξ/πολης:
25513-50010
Κυριακή 16.30 13.30,προσόντων
και18.15.
των ταλέντων
σου,
ΦΕΡΕΣ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
13.30,
14.30,
16.00,
18.15.
14.30,
16.00,
07.45-08.45
(μέσω
Τυχερού),
Δίκαια23.40.
ση: 6.50, Άφιξη
Τελικού:
Δίκαια23.40.
ΔΡΑΜΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18:45, 22:00
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΞΑΝΘΗ
08.00,
ΞΑΝΘΗ
- ΔΡΑΜΑ
08.00, 10.30, 15.00,
02.01,
Άφιξη: 17.16
όπως
και
η
ενίσχυση
της
αυτοΚ.Ε.Π.
Φερών:
25553-50101
Σαμοθρaκη
προσ
Μαλάκης
Ορφέως 2 ✆25550 ,24333
ΚΕΡΑΜΩΤΗ:
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30,
07.00,
08.00,
09.30,
10.00-11.15-12.30-13.30-14.3090 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
9.36,
06.00, 07.15,
08.00,
09.00,
Αναχώ90 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 9.36, άφιξη
10.30,
12.00,
13.30,άφιξη
15.00, 16.30,
17.30.
6.58 74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
και 14.45,
της αυτοπεποίθηΚΑΒΑΛΑ
10.30,
11.45,
13.15, 14.45, 16.00,
11.45, 13.15,
16.00,
Αστ.Τμ.04.13,
Αλεξ/λης25510
66300 10.30,εκτίμησης
Αλεξανδροyπολη
18.45,
19.45,Πληροφορίες:
21.30, 23.30
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45,
613 ΔΙΚΑΙΑ,
5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
15.30-17.00-19.00
(μέσωΚυριακήΤυχεεις Ορμένιο
14.38.
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,
ρησηΑναχώρηση:
αρχικού: 20.39,
Άφιξη Αλεξ/
εις Ορμένιο 14.38.
Πληροφορίες:
σης
σου!
17.15,
19.15.
17.15,
19.15.
02.45,
10:45
,
14:30,
19:10
ΠΛΟΙΟ
ΑΔΑΜaΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑhΣ
Γραφείο
Ταυτοτήτων:
2551066262
ΣΟΥΦΛΙ
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00,
16.30,
18.45
Πληροφορίες
25210-19.30
σαλονίκη,
Άφιξη:
14.54
08.47
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 /
ρού),19.30-20.45.
25210-32444.
15.00,
16.00,
17.00, 18.30,
πολη:
6.58
25210-32444.
ΣΑΒΒΑΤΟ
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
Δευτέρα
16:00
Κυριακούδη
Βασ. Γεωργίου
16.30,
18.15,
19.45, 21.30, 23.30(μέσω 32421
ΑΠΛΟ –157
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
Τροχ.
Αλ/λης
25510
66395
Τετάρτη
13.30 / ΠέμπτηΚΑΡΚΙΝΟΣ
14.30 /
ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04.15-06.30-07.30
Την
Κυριακή
το δρομολόγιο
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑναχώΑΠΟ
ΠΡΙΝΟ:
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ
10.15,
14.30. ΑΠΟτων 6.00
Τρίτη
16:00
17.09
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30,
Παρασκευή
15.30ΚΑΒΑΛΑ:
/ Σάββατο
---/ 16.15.
✆2554022033
Δημ.
Αλεξ/πολης25510
64100
Φίλε
Καρκίνε,
το ΑΠΟ
Φεγγάρι
στο διΤυχερού),
08.45
(μέσω
Τυχερού),
π.μ.
δεν
ισχύει
ρηση
αρχικού:
23.59,
Άφιξη
Αλεξ/
ΚΑΒΑΛΑ:
12.00,
16.15.
ΑΠΟ
ΘΑΣΟ:
12.00,
ΘΑΣΟ:
02.45,
10:45
, 15:10,
ΣΕΡΡΕΣ
09.30,
11.15,
12.40,
14.00,19:10
15.55,
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Κυριακή 14.00 06.00,κό
Τεταρτη
σου Ζώδιο
πρέπει
οπωσδή06.00,
08.00,-09.15,
10.30,07.00,
12.15,
08.00,
09.15,και
10.30,
12.15,
Δημ.Εν.Φερων 25555-50070
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30πολη:
13.18
ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
– ΔΡΑΜΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΦΕΡΕΣ
- ΣΟΥΦΛΙ -ΣΕΡΡΕΣ
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις 05.30
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ 14.30,
- ΑΛΕΞΑΝΠέμπτη
07:00
- 17:30
ποτε
να18.15.
εκμεταλλευτείς
ΑΠΟ
ΚΕΡΑΑΠΟ ΚΕΡΑ- με πολ16.00,
18.15.
16.00,
08.00,
09.00,
10.00,
11.00,
12.00, ΔIΔYMOTEIXO
ΞΑΝΘΗ15.30-17.00-18.15
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (μέσω Τυχερού), 14.30,
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΞΑΝΘΗ
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γραμμή
Δημότη: 25510-22222
08.30,
11.15,
14.15, 15.30, 17.00,
71
ΙΝTERСITY
έως
20.45
ανά
μισή
ώρα
ΩΡΑ:
9.19
άφιξη
στην
ΣΕΡΡΕΣ
ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
τρόπους,
τον
δυναμισμό,
ΔΙΔ/ΧΟ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΜΩΤΗ:
ΜΩΤΗ:λούς
07.15,
09.15,
10.30,
11.45,
07.15,
09.15,
10.30,
11.45, την
Παρασκευή
17:30
Πατσιουρίδης
Παρασκευάς
Βασ.
Αλεξάν19.30-20.45.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
13.00,
14.00, 06.45,
15.00,10.15,
16.00, 17.00, Αθήνα 16.17
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού:
Απλή: 11.19
19.43 & ΑΡΓΙΕΣ
Απλή:Τμήμα
11.19 20.34
Ιντερσίτι: 19.43
Καθ/τητας:
25513-50040
19.15.Ιντερσίτι:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΚΑΒΑΛΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δευτέρα 16.00 / 13.30,
Τρίτη ---/ Τετάρτη
σπιρτάδα,
την
λάμψη
και το θάρ13.30,
16.00,
17.15,
19.15.
16.00,
17.15,
19.15.
Σάββατο
12:00
2014.10
✆2553022322
04:45,- 06:30,
11:15,
12:30,14.30,
04.15-06.30-07.30
(μέσω
18.00,
19.30, 21.00.
Κυριακή: το δρου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ08:30,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΞΑΝΘΗ 25513-50042
18.30
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(μέσω
Π.Τυχερού),
613 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00 / Πέμπτη 07.00
/ ρος,
Παρασκευή
Τμήμα Πρασίνου:
σε κάθε
σου δράση, κίνηση
Τηλ.
για
έκδοση
εισητηρίων:
Τηλ. για
έκδοση
εισητηρίων:
Kυριακή
17:30
08.45
(μέσω
Τυχερού),
10.00-11.30δρομολόγιο
των
07.00
γίνεται
Απλή:14.48
Ιντερσίτι:
07.17
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Απλή:14.48
Ιντερσίτι: 07.17
Λάγους)
07.30,
10.15,
13.25,
14.30,
15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ&
06.45,
09.15,
11.00,07.30, Θεσσαλονίκη
12.30, 18.15 / Σάββατο
----απόφαση!
/ Κυρια14.30,
15.30,
17:00,
19:30,
21.302593022318
2593022426.
2593022318
& 2593022426.
και
Τμήμα Αποκομιδής
Απορριμάτων:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Κυριακές και Γιορτές 09.45,
15.00,
73 ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 16.06,
άφιξη15.22, Άφιξη
κή 18.00
των16.30,
08.0020.15
καταργείται.
ΞΑΝΘΗ12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-19.15
ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση
αρχικού:
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
25513-50068
,
25513-50069
ΤηλEφωνα
Κλεονίκη
12.30,(μέσω
18.00,Τυχερού),
2.30 (Ισχύουν
τα αντίστην Αθήνα
22.5922.59 Κωνσταντινουπόλεως Απλή: 17.50, 2.44
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
09.15, Καθημερινά
14.15, 20.15 από Καφετζή
Από
Καβάλα
Από Καβάλα
ΛΕΩΝ
18.15
19.30-20.45.
Τελικού:
Απλή: 17.50,
2.44
ΔΡΑΜΑ
– ΚΑΒΑΛΑ
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 ▶ ΛΗΜΝΟ,
αλεξ/πολη
- κομοτηνη
ΛιμεναρχεIων
✆2552029290
Κομοτηνή
για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΑΓ.
ΕΟΡΤΕΣ
10.30,
12.45,
605 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ: 19.50, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
άφιξη στην –ΘΕΣΣΑ▶
ΛΗΜΝΟ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
ΑΓ. Λέοντα,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ,
ΛΑΥΡΙΟ
Αγαπητέ
εντείνεται
την σηΙντερσίτι:στοιχα
8,11,από
14.58,
22.33
06.00 το
πρωί
έως
20.30
και κάθε 190
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
71 ΙΝTERСITY
Αλεξανδρούπολης:
25510
26468
και η διαίσθηση σου και
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
Αμισή
λ13.30
εώρα.
ξ α Πληροφορίες
νΤις
δ ρΚυριακές
ούπο
λ η ς07.00
:
16.30,
18.45
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
20.00
Τρίτη
Τρίτη
13.30
μερινή
ημέρα
07:45,-ΑΘΗΝΑ
09:00,
11:15, 13:00,
ΞΑΝΘΗ
από
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη:
26619, Σαμοθράκης:
25510
41305
▶
ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ- Θεσσαλονίκη
▶ ΛΗΜΝΟ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, σου!
ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ32421
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
2551356200,
η διορατικότητα
Με τον τρόΤΙΕΔΑ:
25510-28735
έωςΑΓ.
20.30
ανά ώρα.
11.40
ΞΑΝΘΗ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16:00,
18:30, 20:10 06.00,
και
41385
Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
ΒΑΣΙ,
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00
ΒΑΣΙ,
ΑΓ.
ΚΗΡΥΚΟΣ,
Τετάρτη
20.00λύσεις
603
ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
4.07,
άφιξη
στην
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15,
ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από
τις
05.30
πο
αυτό,
θα βρεις
αρκετές
Σαμοθράκης:
25510
41305
ΔΟΥ
Αλεξ/πλης
:
25510-89622
08.30,
10.30,
12.00,
13.30,16.30,
15.00, ▶
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ
07.15, 08.45,
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ
38503, 2551024694,
2551083911
κομοτηνη
- αλεξ/πολη
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Αθήνα 15.07
17.30.
Αργίες 10.45,
12.45,
έως
20.45
ανά μισή
ώρα
που
θα
σου
ανοίξουν
δρόμους
δυκαι
41385
Δασαρ.
Αλεξ/λης25510 80643 Πέμπτη 13.30
18.15, 19.45. Παρασκευή
ΛΟΝΙΚΗ,
10.45,
12.45, 06.45,
12.00,10.15,
14.00, 15.30 - 91 ΙΝTERСITY
ΣΕΡΡΕΣ16.30,
- ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση:
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη
ΩΡΑ:
20.53, άφιξη20.32 Άφιξη:
18.45
ΣΕΡΡΕΣ
- 13.30
ΚΑΒΑΛΑ
νατοτήτων!
07:20, 09:00, 11:00, 12:30,
Τηλ.
Πρακτ.:
25510
38503,
Πυρ/κή
Αλεξ/λης25510
ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
06.00,
08.30,
12.00,
13.30, ▶
16.45
-17.00.
01.41 23.07
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.10, 26222 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ
στη Θεσσαλονίκη
Από-Ξάνθη
για10.30,
Καβάλα
έχει δρομ.
14.30,
18.30
2551024694,
2551083911
Ενοικιάζεται
διαμέρισμα
δυο δωματίων, στον 08.23,
14:40,
19:00,
20:10
20.00
15.45,
16.30,
18.15, 19.45. Παρασκευή
08.23, 15.00,
11.49
11.49 Αλ/λης25513-51000 Παρασκευή
ΔΡΑΜΑ
– 20.00
ΞΑΝΘΗ
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Νοσ/μείο
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε
μισή
ώρα
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,08.00,
09.15,10.30,
11.00, 12.30,75
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΛΗΜΝΟ-ΑΓ.
▶
▶
Άγιο
Βασίλειο.
1
υπνοδωμάτιο,
σαλόνι,
μπάστην Αθήνα
07.18. αρχικού: 15.41, Άφιξη
ΚΑΒΑΛΑ
16.30,
20.1518.45
ΑΠΛΟ –Κυριακή-αργίες
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07.30,
05.14,10.00,
19.4612.00, 15.00,
ΑΠΛΟΠερ.
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
19.46
14.45,
16.30,
Αναχώρηση
ΑγαπητέΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Παρθένε, σήμερα οι καΕν. Έβρου05.14,
25510
36500
Σάββατο
06.3009.15, 14.15, 20.15
Σάββατο
νιο, πάρκινγκ,
αποθήκη,
ΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ:
-13.30
- 19.15
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΘΗΝΑ
–Αλεξ/πολη:
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
λοί06.30
σου φίλοι, θα επιδιώξουν την
15.00,9.15
16.30,
18.15,
19.45,
ΚΥΡΙΑΚΕΣ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, ΔΡΑΜΑ
22.28 κήπος.
ΣΕΡΡΕΣ13.30,
– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22.04
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04

B6

Δρομολόγια
Δρομολόγια

Χρηστικά

15
Οροσκόπιο

αγγελιεσ

25513-56200 ▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
Λιμεναρχείο
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
συντροφιά σου με ποικίλους τρό16.30,16.30
18.45
ΑΠΛΟ -20.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47,
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13.47,
ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
Τηλ. 74
επικοινωνίας
και πληροφορίες ΑΠΛΟΟ.Λ.Αλεξ/λης
Κυριακή
Κυριακή
16.30
25510-26251
 09.13,
πους
και επιπλέον, θα σε βοηθή15.37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00,
15.37,
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη:
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, στο: 6943032444
Αεροδρόμιο
25510 89300
σουν
λεκτικά ή έμπρακτα, όσον
12.00,
13.30, 15.00, 16.30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
17.30.
6.58
ΣΕΡΡΕΣ10.30,
– ΔΙΚΑΙΑ
-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
αφορά τους στόχους, τα όνειρα
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510-41640
18.45,
19.45, 21.30, 04.13,
23.30 Κυριακή- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ
10.30, 12.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–ΘεσΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13,
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
και τους σκοπούς
σου!
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
13.30, 15.00, Δευτέρα
16.30, 11.00
18.45 Πληροφορίες
08.47 αργίες 08.00, 11.00,ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54
08.47
/ Τρίτη 12.3025210/
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 /
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
25510-28844
18.15, 19.45,
21.30,
23.30
3242113.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΑΠΛΟ –16.30,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
00.52,
10.06,
ΑΠΛΟΑΣΤΙΚΑ
– ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52,
10.06,
Τετάρτη
Τετάρτη
13.30 / Πέμπτη 14.30 /
ΖΥΓΟΣ
ΟΑΕΔ
Αλεξ/λης
25510 25646 Παρασκευή
ζητά
να
προσλάβει
πολιτικό
ή
τοπογράφο
17.09 ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- /
17.09
15.30
/ Σάββατο
---- / σήΑγαπητέ
Ζυγέ,
καταφέρνεις
μηχανικό
με εμπειρία στα δημόσια έργα
μερα
και τραβάς πάνω σου τα
ΟΣΕ
Αλεξ/πολης 25510 26395 Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ
11.15, 12.40, 14.00, 15.55, Κυριακή
ΣΕΡΡΕΣ09.30,
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
14.00
14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 - 18:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
βλέμματα και
τον θαυμασμό των
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΚΑΒΑΛΑ:ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
17.00,
20.30 Κυριακές
και Γιορτές
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Από τις 05.30
ΔΡΑΜΑ –hiring@akmonate.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ25510-45198
15.26
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΣΑΜΟΘΡAΚΗ
- ΑΛΕΞΑΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:
Βιογραφικά:
10:00 - 19:30
Σετην
ό,τι
αφορά τις
πτήσεις
από ΚΥΡΙΑΚΗ:
άλλων! Με τον τρόπο αυτό, επαΓια
ενημέρωση
σας,
σε
ό,τι
αφορά
SKY
AEGEAN
11.15, 14.15, 15.30, 17.00, ΔΡΟYΠΟΛΗ
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ08.30,
- ΔΡΑΜΑ
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
ΔΡΟYΠΟΛΗ
AEGEAN:
25510-89150
αεροδρόμιο
της Αλεξανναφέρεις το κέφι και την καλή σου
τιςτο-πτήσεις
της Ολυμπιακής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ:
– ΑΘΗΝΑ:
Για την ενημέρωση
σας,
σε ό,τι αφο- 20.34
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
19.15.
Αθήνα 16.17
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20.34 και της
ΣΕΡΡΕΣ16.00
- ΚΑΒΑΛΑ
06.45,
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δευτέρα
/ Τρίτη
---- 10.15,
/ Τετάρτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη
Αεροδρόμιο:
25510-89300
SKY
EXPRESS
διάθεση!
δρούπολης,
μπορείτε νατηςκαλείAegean
από το αεροδρόμιο
Αλερά τις πτήσεις της
Ολυμπιακής και
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
11.20, 17.35
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.
14.30,
18.30 07.00 / Παρασκευή
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π.
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην
08.00
/ Πέμπτη
08.00
/ Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή
33500
ΤΑΞΙ της 25510
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ξανδρούπολης,
μπορείτε
να καλείτε
της Aegean από ΡΑΔΙΟ
το αεροδρόμιο
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
08.25, 18.35 ΚΥ.
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
:
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
τε στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο:
Λάγους)
07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 12.30,
Θεσσαλονίκη 15.36
ΣΕΡΡΕΣ
- ΔΡΑΜΑ
06.45,
09.15,
11.00,09.45, 16.00
18.15
/ Σάββατο
---/ Κυρια12.30,ΣΚΟΡΠΙΟΣ
18.15 / Σάββατο ---- / Κυριαστα
τηλέφωνα:
να καλείτε στα
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20
08.25, 18.35, 21.55
08:40 - 15:35 - 21:55
Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ Καβάλας, μπορείτε
Ι.Κ.Α.
25510-84611
25510
89300, 25510 89305, ΔΕΥΤΕΡΑ:
19.15
Κυριακές
και
Γιορτές
09.45,
15.00,
16.30,
20.15
73
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:
16.06,
άφιξη
κή
18.00
κή
18.00
Αγαπητέ
σήμερα έχεις κέΑεροδρόμιο
25510 45198,
τηλέφωνα:
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. Σκορπιέ,
-TE.
AEGEAN: :25510
89150,Aegean: ΤΡΙΤΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΕΚΑΒ
25510-89370
εργατοτεχνίτεςΟλυμπιακή:
για να 25910
12.30,
στηνπροσλάβει
Αθήνα 22.59
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15 ζητά να
φι,
επικοινωνιακό
ταλέντο, οξυ2551018.00,
891502.30 (Ισχύουν τα αντί- ΤΕΤΑΡΤΗ:
53273,
25910
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
06.50,
17.00,
ΚΥ.
6.50,
08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198,
στα
έργα
της εταιρίας
ΔΕΗ229000 και
25510-53529
ΤΗΛEφωΝΑ
ΤΗΛEφωΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
δέρκεια
και καλή διάθεση! Είσαι
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΚΥΡΙΑΚΕΣΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
& ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, απασχοληθούν
605 ΚΟΙΝΗ
ΩΡΑ:
19.50,
άφιξη 53279
στην Aegean: 2510
17.00, 20.20
ΠΕΜΠΤΗ: 15:35 - 17:40 - 21:55
SKY
EXPRESS:
801-11- Αλεξανδρούπολης:
πανέτοιμος, να
απολαύσεις
κάθε
25510 26468
και Βιογραφικά:
25510
26468 και
25510-56160 Αλεξανδρούπολης:
25910 53333 ΟΤΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
hiring@akmonate.gr
16.30, 18.45 Πληροφορίες
25210Αθήνα 5.23,
με ανταπόκριση στη
ΞΑΝΘΗ
-ΑΘΗΝΑΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
20.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:08:40 - 15:35 - 21:55
28288,
2810-223800
και μεγάλη
χαρά41305
της ζωής!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ26619,
Σαμοθράκης: 25510 41305
Σαμοθράκης:
25510
32421
Θεσσαλονίκη
ΑΘΗΝΑ
– ΞΑΝΘΗ 20.00
ΔΕΥΑΑ
25510-24018 26619,μικρή
ΣΑΒΒΑΤΟ: 15:35 - 17:40 - 21:55
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
41385 -Τηλέφωνα
Πρακτ.:
25510
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην
ΞΑΝΘΗ
– ΔΡΑΜΑ
08.10,
10.30,
15.15, και ΣΕΡΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από
τις 05.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:40 - 15:35 - 21:55
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
- AEGEAN : ΑΝΑ- 38503,
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2551024694,
38503,ΤΟΞΟΤΗΣ
2551024694, 2551083911
Αθήνα 15.07
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30,
έως 20.45
ανά μισή 2551083911
ώρα
Αγαπητέ Υδροχόε, προσπάθησε σήΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ:
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ
18.05
MIA...
ΕΞΥΝΠΗ
91
ΙΝTERСITY
ΩΡΑ:ΓΝΩΜΗ
20.53, άφιξη
18.45
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15,
μερα, να μην εμπιστεύεσαι βιαστιΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:50 - 21:05
στη Θεσσαλονίκη 23.07
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ.
14.30, 18.30
κά και εύκολα τους άλλους, πριν
Δείτε μερικούς ακόμα συνδυασμούς
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΡΙΤΗ: 11:40 - 21:15
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη
κάθε μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00,
σιγουρευτείς για τις προθέσεις και
που
μπορείτε
να
δοκιμάσετε
για
ακόμα
πιο
ΤΡΙΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 21:10
Πως
θα
αντιμετωπίσετε
το
την ειλικρίνεια τους!
στην
Αθήνα
07.18.
ΚΑΒΑΛΑ
15.00, 16.30, 20.15
πολλές
σπιτικές
συμβουλές
ομορφιάς
για
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 - 14:00 - 20:15
ΠΕΜΠΤΗ: 11:40 - 21:15
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
σκάσιμο των χειλιών λόγω την απολέπιση:
ΠΕΜΠΤΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:25 - 21:15
ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:07:00 - 14:00 - 20:15
Βαζελίνη + ζάχαρη
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:40 - 20:15
Φίλε Αιγόκερε, σήμερα είναι η ιδακρύου
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:30 - 14:00 - 20:15
νική ημέρα, για να αναγνωρίσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:35 - 21:15
Λάδι καρύδας + μέλι + ζάχαρη + φρέκαι παραδεχθείς τα λάθη σου, να
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:30 - 14:00 - 20:15
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
σκο
χυμό
λεμονιού
συνέβη
Το να φτιάξετε το δικό
σας lip balm
πλησιάσεις πρόσωπα αγαπημένα,
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:10 - 19:30
Ζάχαρη + μέλι + φρέσκο χυμό λάιμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΡΙΛΙοΥ
2011ευκολόπου είχατε απομακρυνθεί λόγω διαπολέπισης είναι
ένας1από
τους
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - σητεια
ΤΡΙΤΗ: 10:00 - 19:30
αφωνιών ή παρεξηγήσεων
Ζάχαρη
+
σιρόπι
σφενδάμου
+
λάδι
κατερους
τρόπους
να
προστατεύσετε
τα
χείΠΕΜΠΤΗ 09:10 - ΣΑΒΒΑΤΟ 09:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:10 - 19:30
ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 - 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 - 19:30

σητεια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15:25 - ΣΑΒΒΑΤΟ 15:25

ΚΑΒΑΛΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά
SKY
τιςενημέρωση
πτήσεις της σας,
Ολυμπιακής
και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Για την
σε ό,τι αφοΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
– ΣΗΤΕΙΑ:
αεροδρόμιο
της
Αλερά τιςAegean
πτήσειςαπό
τηςτοΟλυμπιακής
και
ΑΠΟ
ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ.-ΣΑΒ.
15.30
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
ΔΕ-ΤΡ.
ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ
ξανδρούπολης,
μπορείτε να της
καλείτε -TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
της Aegean
από το αεροδρόμιο
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
08.25, 18.35 ΚΥ. :
στα τηλέφωνα:
Καβάλας,
μπορείτε να καλείτε στα
08.25,ΔΕ.-ΣΑΒ.
18.35, 21.55
13.20
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean:ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
τηλέφωνα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25510 25910
89150 53273, 25910
Ολυμπιακή:
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
ΘΕΣ/ΚΗ
- Αλεξ/λη
ΜΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
72, ΙΝTERСITY
ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, 20.20
Δίκαια 23.17
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, ΑναχώNTERCITY
05.50,
Αλεξ/λη-ΑΘΗΝΑ
25910
53333
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ρηση Λιμάνι: 6.42,
Άφιξη Τελικού:
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις

0-

INTERCITY 05.59,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
– ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ16.43

Σβίλεγκραντ 9.08
Αλεξ/λη-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΧΩΡΗΣΗ:
07.05, 19.45,
ΚΥΡΙΑΚΗ
19.45
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
–ΑΘΗΝΑ,
Αναχώρη74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις
08.40
Αλεξ/λη-ΘΕΣ/ΚΗ
ΑΘΗΝΑ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: ΑΝΑ- Δίκαια 9.06.
ση αρχικού:
15.22, Άφιξη Τελικού:
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη
NTERCITY
05.59,
5.46
ΧΩΡΗΣΗ:
05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05 70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις
12:19
Δίκαια 18.38.
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού:
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις
6.45
Ορμένιο 17.09
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Αναχώρη614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16
Δίκαια23.40.

λη σας από το τσουχτερό κρύο. Το μόνο
που χρειάζεστε επί της ουσίας είναι δύο
συστατικά.
Απλά αναμίξτε μια κουταλιά της σούπας
AEGEAN
λευκή ή καφέ ζάχαρη σε λίγο μέλι μέχρι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ:
να δημιουργήσετε μια πάστα. Στη συνέχεια
11.20, 17.35 ΠΛΟΙΑ
κάνετε απαλό μασάζ με αυτό το μείγμα
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
πάνω στα χείλη σας, χρησιμοποιώντας μι09.45, 16.00
κρές, κυκλικές κινήσεις πριν το ξεβγάλετε.
Επειδή είναι όλα τα φυσικά, δεν χρειΚΑΒΑΛΑ
άζεται
να ανησυχείτε για το αν θα πάει
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ:
λίγο
μείγμα08.50,
στο 15.15
στόμα σας. Αντί για το
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
14.00
μέλι,
μπορείτε07.55,
επίσης
να χρησιμοποιήσεΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
τε
ελαιόλαδο
ή
λάδι
καρύδας.
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ

Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου:
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15,
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00,
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45,

07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00,
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ

ρύδας + τζίντζερ λιωμένο + κανέλα
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ένας άλλος τρόπος για την απολέπιση
Φίλε Υδροχόε, σήμερα είναι η
στα χείλη σας, ειδικά αν είναι πολύ σκακατάλληλη ημέρα για να πάρεις
ΚΑΒΑΛΑ:
σμένα, είναι να βάλετε λίγη βαζελίνη σε
αποφάσεις έναρξης σωστής διατροφής, άσκησης και ευεξίας!
μια πολύ μαλακή οδοντόβουρτσα και στη
Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφοΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕπιπλέονΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
στις διαπροσωπικές σου
συνέχεια να τρίψετε απαλά τα χείλη σας.
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ:
ΔΕ-ΤΡ.
σχέσεις, ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
είσαι περιζήτητος
κυρίως
Η βούρτσα απολεπίζει ενώ η βαζελίνη ενυτης Aegean από το αεροδρόμιο της
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
08.25,που
18.35
ΚΥ.
για
την
βοήθεια
προσφέρεις
δατώνει. Αφήστε το στα χείλη σας για λίγη
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα
08.25, στους
18.35, άλλους
21.55
ώρα για καλύτερη ενυδάτωση.
τηλέφωνα:
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΔΕ-ΤΡ. -TE.
Για να διατηρήσετε
τα χείλια
ΙΧΘΥΕΣ
Ολυμπιακή:
25910 53273,
25910σας υγιή-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ.
06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50,
Ιχθύ, σήμερα τραβάς όλα
και
για
να
μην
ξεφλουδίζουν,
θα
πρέπει
53279 Aegean: 2510 229000 και
17.00, Αγαπητέ
20.20
τα βλέμματα του θαυμασμού επάνα
κάνετε
απολέπιση δύο με τρεις φορές
25910
53333
νω σου και αυτό σου δίνει αυτοετην εβδομάδα, ανάλογα με το πόσο σκακτίμηση και αυτοπεποίθηση! Απόσμένα είναι.
λαυσε την σημερινή ημέρα με κέφι,
πάθος, θάρρος και τόλμη!
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Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας "ταξιδεύει" στην Αλεξανδρούπολη
ΤΟ ΔΙΉΜΕΡΟ ΔΕΥΤΈΡΑ 14 ΚΑΙ ΤΡΊΤΗ
15/3 – ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Έρχεται να μας χαρίσει ένα απολαυστικό διήμερο με τις
βραβευμένες και διακριθείσες ταινίες της χρονιάς!
Επιμέλεια: Γιώργος Πανταζίδης
Μετά από μια πετυχημένη διοργάνωση
στο φυσικό του χώρο, τις κινηματογραφικές αίθουσες της Δράμας, το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας "ταξιδεύει" στην Αλεξανδρούπολη, το διήμερο Δευτέρα 14 και Τρίτη
15/3 στην Αλεξανδρούπολη, χαρίζοντας
σε όλους εμάς ένα απολαυστικό διήμερο με τις βραβευμένες και διακριθείσες
ταινίες της χρονιάς!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΒΟΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ
[1η ΗΜΕΡΑ]
Δευτέρα 14/3/2022
Ώρα Έναρξης Προβολών 20.15
(Συνολική Διάρκεια Προβολών 97‘ )

1. LAST VISIT

00:14 2021 Μυθοπλασία – Fiction
Τιμητική Διάκριση Ήχου στον Γιάννη Λούκο (GR)

Σύνοψη / Synopsis

Το Last Visit είναι ένας φόρος τιμής στον
Λευτέρη Βογιατζή (1945 – 2013), ο οποίος αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητο σταθμό στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου.
Μέσω αυτής της περίεργα ονειρικής περιήγησης επιστρέφει για μια τελευταία φορά στον αγαπημένο του θεατρικό χώρο
– Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – αποχαιρετώντας φίλους και συνεργάτες.
Σκηνοθεσία Σπύρος Αλιδάκης
Σενάριο Σπύρος Αλιδάκης
Φωτογραφία Γιώργος Ταμπακάκης
Μοντάζ Σπύρος Αλιδάκης
Μουσική Γιάννης Λούκος

Ήχος Γιάννης Λούκος
Σχεδιασμός Ήχου Γιάννης Λούκος
Σκηνικα–Κοστούμια Γεωργία Μπούρδα
Ερμηνευτές Μαρία Σκουλά, Αμαλία Μουτούση, Στεφανία Γουλιώτη
Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννης Σαβουιδάκης, Βάλια Παπαχρήστου
Παραγωγή Σπύρος Αντωνάκος (Αλιδάκης)
2. OΛΑ ΤΑ ΠΛAΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΎΧΤΑΣ
– CREATURES OF THE NIGHT
00:15 2021 Μυθοπλασία – Fiction
Τιμητική Διάκριση Ήχου στον
Στέφανο Ευθυμίου (GR)

Σύνοψη / Synopsis

Στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορεί
ένα πλάσμα της νύχτας, που προστατεύει τους ευάλωτους. Είναι αστικός μύθος
ή υπάρχει στ’ αλήθεια; Στη διάρκεια μιας
νύχτας, οι
χαρακτήρες της ταινίας που θα διασταυρωθούν μαζί του, θα πλησιάσουν ο ένας
τον άλλο και για πρώτη φορά μετά από
καιρό, θα κοιμηθούν.

Σκηνοθεσία Μέμη Κούπα
Σενάριο Μέμη Κούπα
Φωτογραφία Ολυμπία Μυτιληναίου
Μοντάζ Μυρτώ Καρρά
Μουσική Kid Moxie
Ήχος Στέφανος Ευθυμίου
Σχεδιασμός Ήχου Γιώργος Μικρογιαννάκης
Σκηνικα Δανάη Ελευσινιώτη
Ερμηνευτές Άννα Καλαιτζίδου, Κώστας
Μπερικόπουλος, Νάσια Συντέτα
Αναστάσης Λαουλάκος, Ορέστης Τζιόβας,
Χρήστος Κραγιόπουλος

3.ΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ/THE
VANKOUVER

00:23 2021 Μυθοπλασία – Fiction
1 Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής
Ερμηνείας στον Βασίλη
Κουτσογιάννη (GR)
2 Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (GR)
3 Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου
Σύνοψη / Synopsis
Δύο αδέλφια, ένα ξόρκι, πληγωμένα το-

Ήχος Άρης Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου Άρης Αθανασόπουλος
Σκηνικα Μυρτώ Λάμπρου
Ερμηνευτές Ιωάννα Κολλιοπούλου, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου,
Κώστας Νικούλι, Αλεξάνδρα Χασάνι

5. Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ - THE STUDENT
00:08 2021 Μυθοπλασία – Fiction
1 Εύφημος Μνεία Εθνικό Τμήμα / Special
Mention (GR)
2 Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (E.T.E.K.T.-O.T)
Σύνοψη / Synopsis
Αθήνα,17 Νοεμβρίου 1973. Μετά την
3ήμερη κατάληψη του Πολυτεχνείου,
το δικτατορικό καθεστώς αποφασίζει να
επέμβει στρατιωτικά για να καταστείλει
τις διαδηλώσεις που απείλησαν την κυριαρχία του. Παρακολουθούμε τα τελευταία λεπτά που διαδραματίστηκαν μέσα
στο άρμα που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο
γκρεμίζοντας την κεντρική πύλη του.
Σκηνοθεσία Βασίλειος Καλαμάκης
Σενάριο Βασίλειος Καλαμάκης
Φωτογραφία Γιάννης Σίμος
Μοντάζ Γιώργος Κτιστάκης
Ήχος Χρήστος Παπαδόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου END Productions, Ζήσης Τόνας
Σκηνικα Rodger Fisher
Ερμηνευτές Γιώργος Πυρπασόπουλος,
Γιώργος Μακρής, Δημήτρης Καπετανάκος
Παραγωγή
Grumpy Gorilla Films
Βασίλειος Καλαμάκης
Θάνος Τσαβλής
6. ΑΜΥΓΔΑΛΗ AMYGDALA

00:22 2021 Μυθοπλασία – Fiction
Τιμητική διάκριση πρωτότυπης
Μουσικής στην Μαριλένα Ορφανού (GR)

Σύνοψη / Synopsis

πία κι ένα αναπόφευκτο φευγιό. Πρόκειται για μια ιστορία μετανάστευσης ή για
το χρονικό μιας εξαφάνισης;
Σκηνοθεσία Άρτεμις Αναστασιάδου
Σενάριο Άρτεμις Αναστασιάδου
Φωτογραφία Serafin Spitzer
Μοντάζ Σπύρος Κόκκας
Μουσική Χρήστος Μπάρμπας
Ήχος Βασίλης Αθανασόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου Περσεφόνη Μήλιου,
Βαγγέλης Φάμπας
Σκηνικα Μαρία Έυα Μαυρίδου
Ερμηνευτές Μαργιάννα Καρβουνιάρη,
Βασίλης Κουτσογιάννης
Παραγωγή Μικροφίλμ, Ευάγγελος Φάμπας

4. HORSEPOWER

00:15 2021 Μυθοπλασία – Fiction
1 Τιμητική διάκριση Φωτογραφίας στον
Θωμά Τσιφτελή (GR)
2 Ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής (GR)
3 Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών GSC στον Θωμά Τσιφτελή
Σύνοψη / Synopsis
Η Μαξ, μια νέα καλλιτέχνις, δεν μπορεί
να κορυφώσει. Εκθέτει ένα γλυπτό και η
παρέα της την κοροϊδεύει. Προσπαθώντας να ξεμπλοκάρει τη σεξουαλικότητά
της, χάνεται στις φαντασιώσεις της, όπου
κρύβεται ένα μαύρο άλογο.
Σκηνοθεσία Σπύρος Σκάνδαλος
Σενάριο Σπύρος Σκάνδαλος, Θωμάς Τσιφτελής
Φωτογραφία Θωμάς Τσιφτελής
Μοντάζ Στάμος Δημητρόπουλος
Μουσική Αλέξανδρος Παπαευθυμίου

Δύο αδερφές, η Άννα και η Μελίνα περνούν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού στο εξοχικό τους, στη Νέα Μάκρη.
Η Άννα κάνει πάρτι για την ενηλικίωση
της και το μόνο
που θέλει είναι να περάσει την ημέρα

της με την Μαρία, το καλοκαιρινό της
φλερτ. Η Μελίνα αγαπάει εμμονικά την
Άννα και δεν καταλαβαίνει γιατί δεν είναι καλεσμένη στο πάρτυ. Ξέρει όμως
ότι ως partycrasher μπορεί να κάνει αυτό το βράδυ αξέχαστο για την μεγάλη
της αδερφή.
Σκηνοθεσία Mαρία Χατζάκου
Σενάριο Mαρία Χατζάκου
Φωτογραφία Χριστίνα Μουμούρη G.S.C.
Μοντάζ Άλκης Παπασταθόπουλος
Μουσική Μαριλένα Ορφανού
Ήχος Ξενοφώντας Κοντόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου Λέανδρος Ντούνης
Σκηνικα Μαρία–Δήμητρα Βέττα
Ερμηνευτές Παναγιώτα Γιαγλή, Εύα Σαμιώτη, Ντόνα Πετροπούλου
Παραγωγή Merricat, Mαρία Χατζάκου

[2η ΗΜΕΡΑ]
Τρίτη 15/3/2022

Ώρα Έναρξης Προβολών 21.30
(Συνολική Διάρκεια Προβολών 79' )

1. ΑΠO ΤΟ ΜΠΑΛΚOΝΙ
FROM THE BALCONY

00:12 2020 Κινούμενα Σχέδια –
Animation
1 Τιμητική διάκριση Σχεδιασμού ήχου
(GR)
2 Καλύτερη Ταινία Νοτιοανατολικής Ευρώπης (INT)
3 Onassis Βραβείο για Ανάπτυξη Σεναρίου ταινίας Μεγάλου Μήκους (INT)
4 Εύφημο Μνεία (ANM)
5 Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)
6 Βραβείο Κοινού

Σύνοψη / Synopsis

Μια μεσήλικη γυναίκα παρατηρεί τον μικρόκοσμο μιας αθηναϊκής γειτονιάς από
το μπαλκόνι της με μικτές αντιδράσεις
από όσους -διαρκώς- παρατηρεί, ώσπου

Μήκους (INT) Onassis Film Development
Grant (INT)
5 Βραβείο Fipresci
Σύνοψη / Synopsis
Πανομοιότυπα κορίτσια ντυμένα με στρατιωτικά ρούχα εργάζονται κοπιωδώς. Μια
μητριαρχική οικογένεια. Μια ολιγαρχική κοινωνία. Τι θα γινόταν αναντικαθιστούσαμε
τις μέλισσες με ανθρώπους;
Σκηνοθεσία Μανώλης Μαυρής
Σενάριο Μανώλης Μαυρής
Φωτογραφία Μανού Τιλίνσκι
Μοντάζ Θοδωρής Αρμάος
Μουσική Larry Gus
Ήχος Αλέξης Κουκιάς
Σχεδιασμός Ήχου Jean-Louis Viroux
Κοστούμια Εύα Γουλάκου
Ερμηνευτές Έλσα Λεκάκου, Κόρα Καρβούνη, Χαρά Μάτα Γιαννάτου

4. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ

ΤΙΠΟΤΑ – I DON’T WANT
TO FORGET ANYTHING
00:05 2020 Μυθοπλασία – Fiction
Βραβείο Σεναρίου (GR)

Σύνοψη / Synopsis

Η Μαριαλένα μιλάει με την αδερφή της
στο τηλέφωνο, καθώς ετοιμάζονται να

δεν είναι πια εκεί και αυτός ο μικρόκοσμος
αλλάζει για πάντα.
Σκηνοθεσία Άρης Καπλανίδης
Σενάριο Άρης Καπλανίδης,Ηλίας Ρουμελιώτης
Φωτογραφία Ηλίας Ρουμελιώτης
Μοντάζ Άρης Καπλανίδης
Ήχος Αλέξανδρος Βουραζέλης
Σχεδιασμός Ήχου Άρης Καπλανίδης
Κινούμενα Σχέδια Άρης Καπλανίδης,Ηλίας Ρουμελιώτης
Ερμηνευτές
Κωνσταντίνα Γεωργαντά, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Σπύρος Μαργαρίτης, Γιάννης Οικονομίδης, Ζωή Ρηγοπούλου, Γιώργος Νινιός
Παραγωγή
Soul Productions, Ιωάννα Σουλτάνη

2. A SUMMER PLACE

00:21 2021 Μυθοπλασία – Fiction
1 Βραβείο Drama Queer (GR)
2 Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναίκειας Ερμηνείας στην Μαίρη Μηνά (ΙΝΤ)
Σύνοψη / Synopsis
Το καλοκαίρι είναι η μόνιμη νοοτροπία
στη Λεμεσό – μια κάποτε μικρή παραθαλάσσια πόλη της Κύπρου που έχει μετατραπεί σε ολιγαρχικό παράδεισο της
Μεσογείου.
Όντας μέλος και θύμα του μετασχηματισμού αυτής της πόλης ως στυλίστρια
τροφίμων, η Τίνα βιώνει κατάθλιψη. Την
ημέρα των γενεθλίων της είναι έτοιμη να
εγκαταλείψει
τα πάντα, έως ότου μια ασυνήθιστη συνάντηση της αλλάζει τη ζωή.
Σκηνοθεσία Αλεξάνδρα Ματθαίου
Σενάριο Αλεξάνδρα Ματθαίου
Φωτογραφία Γιώργος Ραχματούλιν
Μοντάζ Λιβία Νερουτσόπουλου
Ήχος Χρίστος Κυριακούλλης
Ερμηνευτές Μαίρη Μηνά, Aurora Marion

πάνε στην κηδεία της μητέρας τους.
Σκηνοθεσία Βαγγελιώ Σουμέλη
Σενάριο Βαγγελιώ Σουμέλη
Φωτογραφία Γιώργος Ραχματούλιν
Μοντάζ Θοδωρής Αρμάος
Μουσική Olga Ogomanic
Ήχος Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος
Ερμηνευτές Ρομάννα Λόμπατς, Μαρίνα
Αργυρίδου

5. MOTORWAY 65

00:15 2020 Μυθοπλασία – Fiction
1 Τιμητική Διάκριση (GR)
2 Τιμητική Διάκριση Μοντάζ (GR)
Σύνοψη / Synopsis
To Motorway 65 βρίσκεται στην άκρη της
πόλης, μέσα στο αστικό βιομηχανικό περιβάλλον του Ασπρόπυργου, όπου ζούν
πολλοί μετανάστες και πολλοί Έλληνες
Πόντιοι από τη Ρωσία. To Motorway 65
είναι σαν μια διαδοχή μικρών εκρήξεων
ζωής κατά μήκος του μεγάλου αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στην Αθήνα.
Σκηνοθεσία Εύη Καλογεροπούλου
Σενάριο Εύη Καλογεροπούλου
Φωτογραφία Χριστίνα Μουμούρη
Μοντάζ Χρήστος Γιαννακόπουλους
Μουσική Mohammed Rowe, Νέγρος Του
Μοριά, Kevin Zan Ansong
Ήχος Γιάννης Αντύπας
Σχεδιασμός Ήχου Κώστας Φυλακτίδης
Ερμηνευτές Έλλη Τρίγγου, Αργύρης Πανταζάρας, Ξένια Ντάνια

3. BRUTALIA, ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

ΜΕΡΕΣ – BRUTALIA, DAYS
OF LABOUR
00:26 2021 Μυθοπλασία – Fiction
1 Χρυσός Διόνυσος Εθνικό Τμήμα (GR)
2 Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών «Ιουλία Σταυρίδου» στην Εύα Γουλάκου (GR)
3 Τιμητική Διάκριση Σκηνικών στη Δάφνη Καλογιάννη (GR)
4 Onassis Βραβείο για Ανάπτυξη Σεναρίου ταινίας Μεγάλου

Info
Ελεύθερη Είσοδος
Δευτέρα 20.15
Τρίτη 21.30
Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών του διημέρου στο

www.kla.gr

